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 حضتتل « باتکلا اذه فلؤم ةرسا نع زاجيإب ثيدحلا نسحب : هباتکو فلولا
 . اذه هباتك ةطوطخم فصوو هتمجرت مث « هرصع يف ةيملعلا هتناکم

 : دهف لآ
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 رشاعلاو عساتلا نينرقلا لالخ ةمركملا ةكم يف ملعلا تمدخ يلا رسالا رهشآ نم

 . نييرجه لا

 نب دمحم نب مشاه نب دعس نب هللا دبع نب دمحم نب نسح نب دهف ىلإ بسس يهو
 )بلاط يبأ نب يلع نب دمحم نب رفعج نب هللا دبع نب مساقلا نب هللا دبع نب دمحأ

 نب دمحم نب هللا دبع نب دمحم نيدلا محن ةرسألا هذه ءاملع نم فرع نم مدقآ نمو

 نماثلا نرقلا لهأ نم « هقفلا يف «ةضورلا» باتک رصتخم ۰ ۲۳ ينوفصألا يعفاشلا دهف

 . يرجها

 يذلا « نيدلا مجن « يمشاحلا يكلا هللا دبع نب دمحم نب دمحم نب دمحم هدّيِفح مث

 ةيملعلا ةرسالا ترشتنا اذه نمو « ةثم نامتو ةرشع یدح) ةنس قوت ىتح هك رقتسا

 « يملعلا مهطاشن نم بناوج حاضیال ۰  اهريهاشم ضعب نع مالکلا زجوأس يتلا

 ا ی باك و بس



 : دهف نب نيدلا يقت

 دمحم نب دمحم نيدلا يق هل < رکذ اهعَملاو « ةئاكم ةيدهفلا لا لئاوأ زربأ لعل

 ديعص نم (نيلبجلا نوفصأ) يف ۷۸۷ ةنس دلو يذلا « هللا دبع نب دمحم نب دمحم نب

 . انسإ نم برقلاب ىلعألا رصم
 لعو ل !الع ىلع اف ملعلا ىقلف ةكم ةدلب ىلإ ۷۹١ ةنس يف هرب لا .

 ةياورلاب فغشو 3 ثيدحلا مع ىل | هجناو « رصعلا كلذ ءاملع ريهاشم نم ام نيدفاولا

 نبا ظفاحلاك هرصع ءاملع ريهاشمب لاصتالا هل اه ايه اغلبم كلذ يف غلبو 3 اغیلأتو ةسارد

 نباو يمثيفاو « يزيرقملاو «طیحا سوماقلا» بحاص يدابازوريفلاو ينالقسعلا رجح
 . TD ۲ ۰ ری اء 1

 اذه يف لوعملا راص) : ۲٩ يواخسلا هذیملت هفصو اک حبصأ ثيحب « مهريغو يرزجلا

 مل ام بتكلا نم هل عمتجاو  عزانم نودب هدلو ىلعو « هيلع ةبطاق زاجحلا دالبب ناشلا

 .(اهب ءابرغلاو نييميقملا عافتنا رثكو « هدلب لها نم هريغ دنع هتقو يف نكي

 . ثيدحلا ةياور يف هماتها حضتب هتافلؤم ءامسأ ضارعتسابو

 . ماشلا خرؤم نولوط نباو « يواخسلا خخ هنع لَا نم رهشأ نمو

 ءامسأب تافلؤم فلأ ثيح هدهع يف ةكم ءارمأ ضعبب ب ةَلِص اذ ناك هنأ رهظبو

 : امه نيقيقر نيتيب هل يواخسلا دروأو

 نيستا نيدحلا ىلع يلع عود ترظن تدع يبل هيي تل

 قفدنب عدلا قارهلا فروخ : تلقف ؟ امر ىّنملا تأ دقو اکیا م يف

 , ۸۷۱ ةنس لوألا عيب ر رهش ی يفوت دقو

 يف مارملا ةياغ» باتك ين ءاج ام ىلعو « يواخسلا ركذام ىلع هتافلؤم ءامسا يه اهو
 يف ىهازلا دمحم ذاتسألا لقن ام ىلع  رمع نب زيزعلا دبع هديفحل «مارحلا دلبلا ةنطلس

 : «خویشلا مجعم) باتک همدقم

 . هلارعجلا يف درو امت ةنابالا ۱



 روت لبج يف درو امف روا فاطتقا - ۲
 . عطاقلا ناهربلا يذ ةريس نم « عطاسلا رهالا - ۳

 . نالجع نب نسل هجرخ - رخافلا نم هترتعو راتخملل اب « رهاوژلا رودبلا 4

 . ارح يف درو ایف « یرولا یرشب  ه

 ٩ - ةثالثلا دجاسلا يف درو ايف « ةثامدلا ةجس .

 . ةنسلاو باتكلا راكذأب « ةتحلا ۷

 . نالجع نب نسح نب يلعل هجرخ « يلاوغلا رهاوجلاو « يلاوعلا را - ۸
 - نالجع نب نسح نب تاکرل هجرخ دقو  ةقئارلا رابخألاو « ةقئافلا نما - 4

 يبو شيرقو نيسح او نسحلا لئاضفو يق ىفطصملا فرش يف هتايورم هنمض
 .ىرخأ تاداشنإو تاياكح عم مشاه

 .«ناويحلا ةايح» ىلع دئاوزلا ۰

 . يلكرزلا هركذ - نادلجم - كولملاو ءافلخلا ةريس -۱

 . ةباحصلا يف ءاج امف ةباصالا قرط -۲

 ةقرو ۷۲ يف ٠47١ مقر (يبرتسش) يف هتطوطخم لحرلا ةغلبو « لختنلا ةدمع - ۳

 . هفيئاصت ءامسأ باتکلا اذه يف دروأ دقو -

 . ظافلا تاقبط لیذب ظالالا ظل غ

 هفلأ - ةرهاطلا هترتع بقانمو یفطصلا تازجعم يف ةرهازلا ةقرشلا حيباصملا -۵

 باتک يف هرکذ درو « اًيباحص نيعبرأ نع اًنيدح نوعبرأ .نالجع نب نسح
 . هنبال «مارملا ةياغ»

 . يلاعملاو رخافملا نم شيرقل اب « يلاوعلا ةينسلا بلاطملا 5

 . ءايبنألا صصق يف ءاج اب « ءايقثألا ءاملعلا ةبخن -۷
 لاكلا بيذهت نيب هيف عمج بيهذتلاب بيذبتلا ليمكتو بیرقتلا ةيابن -4

 . رجح نباو يبهذلل هيرصتخمو

 : دهف نب رمع نيدلا مجن
 ىمسي دقو « هركذ مدقتملا دهف نب دمحم نيدلا قت هدلاو « دمحم نب رمع وه

۳ 



 . (دمحت نب رمع وعدلا دمح) : هتافلؤم ضعب يف اذه دريو . ام
 ؛ هدلاو فنك يف أشنو « ةئم نامنو ةرشع يا ةنس ةرخآلا ىَدا يف ةكم يف دلو

 ملعلا ىقلتو « كلذ نم راثک الا ىلع صرحلاو 3 ثيدحلا ةياور بلطت ي ههاجتا راصف

 ندلا تاهمأ ىلإ لحر مث « اهيلع نيدفاولا ءاملعلا نم مهريغو ةكم ءاملع ريهاشم نع
 . هرغو ةرعلاو كيلقبو بلحو قشمدو سدقلاو ةرهاقلاك ماشلاو رصم £ ةيمالسإالا

 نيذلا ءاملعلا ةرثك نم بجعي ۲ «خویشلا مجعم) هاعد يذلا هباتک ملاطب نمو

 نيسمخو سمخخ وحنو خيش ةئم عبرأ نم رثكأ باتكلا كلذ يف اوغلب دقف « مهزاجتسا

 ءامسأ درسو هفلؤم ةايح نع مجعملا اذه ةمدقم يف يهازلا دمحم ذاتسألا ثدحت دقو

 : امو اهضعب رک ذب يتکن ام هتافلؤم

 یرح ام رک ذل تضرعت يلا بتکلا یفوأ نم وهو «یرفلا مأ رابخاب یرولا فاحا» ¦

 تَعرش ه ۸۸۵ ةنس هفلؤم ةافو ىتح مالسإلا لبق نم ثداوحلا نم ةكم يف
 ل : 5 لا ما ةعماج
 . ارح هله ردصف 6 ةرشنب (يرقل 3 هعماج)

 دقعلا» ىلع ًاليذ هلعج دقو «نيمألا دلبلا خيرات يف « نيفلا دقعلا لیذب نيكلا ردا - ۲
 ؛ نایعالا نم هرصع يف دوجوم وه نمو « هدعب تام نم هيف رکذو يمافلل «نیفلا ۱

 . يسافلا يلا هخيش ةمجرتب هأدبو « اّوهَس يسافلا قتلا مهکرت نمو

 ةمجرتلاو ثحبلل ةماعلا راد) ىّلوَتِل باتکلا اذه قيقحتب ناوخإلا دحأ موقیو

 . ني هرج 5 عقيسو هرشن (رشنلاو

 ىلع ًاليذ هل نأب دهف نبا یعنروم لوق نأ ديشرلا رصان روتكدلا ذاتسألا نظ دقو
 ىلع ليذ « مجارتلا يف هنأ عقاولاو «ىرولا فاحتإ» باتك دوصقملا نأ ةكم خيرات

 اًضاخ ربتعيف مجرما دهف نبال «ىرولا فاحا» باتک امأو «نيغلا دقعلا» باتك

 ليجست يه ةيحانلا كلتو « اًباتك يسافلا اه درفي مل ةكم خيرات نم ةيحانب
 . فلؤملا ةافو ةنس ىلإ مالسإلا ليبق نم تاونسلا ىلع ةبترم ةيخيراتلا ثداوحلا



 .«دهف نباو دهفب يمس نمیف دهجلا لذب» -۴

 .(نييربطلا مجارت ي نييبتلا» 5

 .«يسافلا هللا دبع يآ دالوأب أ اا ةرک ذی -

 .«ةریهظ يب رکد ي و ةربنلا قراشلا» -

 .«يريونلا دمحأ دالوأب «يريهظلا رسلا» -۷

 .«ینالطسقلا دالوآ مجارت يف ينامألا ةباغ» -۸

 نیریونلاو ةريهظ لاو نييسافلاو نيرطلا 9 لآ نأ فورعملا نمو

 ليجستل ىَّدَصَت هناکف لضفلاو ملعلاب تربتش ىلا « ةيكملا رسألا نم نیینالطسقلاو .
 تويب لك يف هلو) : هتمجرت يف يناكوشلا و «رسألا هذه خیراتب قلعتي ام
 .(فنصم ملعلاب روهشملا ةكم

 ٩- ةقرو نيثالث يف عقت ةعاج نب زعلا تنب ةراس هتخيش خویش مجارت يف ةلاسر هلو «

 تيب تابتکم ىدحإ نع ةرهاقلاب (تاطوطخا دهعم) يف اروصم اهرصتخم دجوي
 سدقلا .

  - ۰ذاتسالا ى قيقحتب (قماعلا راد) هترشن دقو «هخوش مجعم) اهرهشأف هتافلژم ةيقب امأ

 یهالا دمحم

  -۱.«نونفلا نم قرفت ايف نوبملا ةهزن» اهاعد ةركذت هلو
  -۲.«یرقلا نسح» يف هللا راج هديفح ابنع لقن «تاینادلبدو
  - ۳و «مارحلا دجسلا ةئطلس رابخأب مارلا ةياغ» باتک يف هنبا هنع لقنپ باتکو
 .نالجع نب نسح ةمجرت يف هنع لقن «راعشألا نم دشني اب راعشالاو

 ةثم نانو نينامثو سمح ةنس ناضمر يف يفوت دقو .

 دهف نب زیزعلا دبع :

 هتمجرت تمدقت يذلا نيدلا مجت رمع نب زيزعلا دبع نيدلا زع وه .

 يف هثابآ ةقيرط ىلع راسو « ةثم نامثو نیسمح ةنس لاوش رهش يف ةمرکلا ةكم يف دلو
 دالبلا كلت ءاملع ريهاشه لع ملعلا نت ماشلاو رصم ىلإ لحرو « ةيملعلا هتايح

۵ 



 نم ءاملعلا تاثم نع ملعلا ذحلأ ثيحب ملعلا نم ةبترم غلبو « هوزاجأو مهزاجتساو

 هی دعب سیلو) : 200 هلوقب يواخسلا هخيش هفصو دقو < يمالسإلا ما راطقأ فلت

 ‹ مهفلاو طخلا ةدوجو « لئاضفلا يف ةكراشلا عم ثيدحلا يف هادی نم زاجحلا دالبب

 ریسیلاب منقتلاو « ةليمجلا فاصوألاب قلختلاو ة ءورلاو ءايحلاو ةمها ولعو « ةئيحلا لاجو
 .(هدلب تانسح نم ةنسح وهو « بلا مدعو لّمَجَتلا راهظا

 : هتافلؤم نمو

 ةافو خيرات نم أدب «یرقلا م أ رابخأ يف ىرولا فاحتا ليذب ىرقلا خولب ا

 يذلا وه هاراو 7 هم باتکلا اذه نمو ؛ وه هئافو خيرات لا رمتساو 4 هدلاو

 . ۹۲۲ ةنس ىلإ ۸۷۶ ةنس نم نینسلا ىلع بنرم وهو (ةکم خيرات) : : هومحرتم هنع لاق

 مجعم» ةمدقم يف يهازلا دمحم ذاتسألا لاق «مارحلا دجسلا رابخأب مارملا ةياغ» - ۲
 ۹۷۵ : مقر تحن نيلرب ةيتکع < ةظ وف ةقينأ ةيطخ ةخسن هتم دجوتو : «خویشلا

 هذه ةرمإ اولوت نيذلا ءارمالاو نيطالسلا رك ذی باتکلا اذه ينو « ةقرو (۲۹۹) يف عقتو

 اهرخآ ضو « باتکلا ةبطخ يف اضقن امف تيأرف ةخسنلا هذه ىلع تعلطا دقو

 لبق تام فلؤملا نأ رهظيو « تاكرب فی رشلا نع ٩۲۱ ةنس ثداوح ىلإ يبتنت ثيح
 . اهاكا

 فلآ ومن ین وهو) : سراهفلا سرهف يف يلاتكلا هنع لاق يذلا (هخويش مجعم» -۳

 . (خیش

 هرکذ < اًئيدح ۱۲۰ ىلع لمشي «يلاوغلا تالسلسلا يف « يلاوعلا روصقلا» - ۵

 _ ۰ ةنس جح امل _ ۹۵۳ ةنس يوتملا نولوط نب يلع نب دمحم هنع یورو هومجرتم

 لوح نولوط نباو دهف نبا نيب ةشقانم ترجو « ةيلوألاب لسلسلا ثيدحلا باتكلا اذه
 - «يماشلا جحلا لزانم دادعت يف يماسلا قربلا» هباتك يف نولوط نبا الا راشآ « باتکلا

 - ۸۸۹ ص ۱۱ س «پرعلا»

 . همجرت نم اهرکذ ىرخا تافلوم هلو



 )٩۲۱(. ةلم عسنو نیرشعو ىدحإ ةنس یفوت هنأ هیمجرتم ضعب رکذو

 .(م ۱۵۱۵ ه )٩۲۰ هتافو «مالعألا» 2 يلكرزلا ذاتسألا خرأو

 ةئم عستو نيسمخ ةلس يوت هنأ (خويشلا مجعم» ةمدقم ی يهازلا ذاتسألا ركذو

 «نيفراعلا ةيده»و «بهذلا تارذش» ادع ام خيراتلا اذه عم قفتت رداصملا لك) : لاقو

 )٩۲۱(. يفوت هنأ اهفق

 مرحلا ةبتكم يف يولهدلا ةطوطخم يف ءاج ام هتافو خيرات يف لاوقألا حجرأ لعلو

 نيرشعو نیتنئا ةلس يف يفوت هنأ نم < مجرتملا دهف نبال «ىرقلا غولب» باتك نم يكملا

 ام ةروك ذملا ةنسلا ثداوح ىلع مالكلا يف ةخسنلا كلت رخآ يف ءاج ثيح  ةئم 3

 .كرابملا ائالثلا ةليل لوألا داج هر :

 لضفأ - اهنکاس ىلع ةفيرشلا ةنيدملا ةلفاق ةكم لصو رهشلا عبار ةعمجلا موي ينو

 . - مالسلاو ةالصلا

 طخب وهو «ىرقلا مأ رابخأب یرولا فاحتإ لبذل ىرقلا غولب» باتك نم دجو ام رخآ

 يفوت هخيرات ماع روكذملا (؟) لوألا داج رشع نماث ةعمجلا موي رهظلا دعبو « هفلؤم

 رونلا بعشب هدجو هيبأ ربق ىلع برغملا لبق نفدو « تاعاسب هخيرات رصع دعب يِريَوُلا

 . ئدر اهطبخو - ۱۱۲۹ ةنس ةطوطخم ةخسنلاو « خلا (ألعملاب

 : باتكلا اذه فلؤم ١ دهف نب هللا راج

 ناتو نيعستو ىدحإ ةنس يف بجر رهش يف دلو « رمع نب زيزعلا دبع نب دمحم وه

 ارات « ةياورلا ملعب ينم « لیصحتلا يف هفلس ةقيرط ىلع راسو « ةمرکلا ةكمب ةئم

 خئاشم ىلع ثيدحلا عام سلاجم هرمع نم ةعبارلا يف وهو رضحأ هنأ ثيحب هئابآ ةقيرطب

 لهأك يعفاشلا مالا ٠ بهذم ىلع هقفتو امهريغو يواخّسلاو يربطلا بحُمْلاک هرصع

 لحر م یر الا ءاملع نم هلع نيدفالا ن نعو ؛ ةكم ءاملع نع ذخأو هی

۷ 



 بکاوکلا» يف اك هل اًقيفرو اًبحاص دهف نبا ناك يذلا نولوط نب دمحم نیدلا سمشک

 نب يلع نب نمحرلا دبع نعلا خرؤمو « اریثک هنع نولوط نبا لقنو - ۱۳۱ /۲ «ةرئاسلا
 هيلع ىنثا دقو 414 ةنس نملا مدق نيح دهف نبا هنع ذخأ دقف (444/875) میل

 نأ لق ام هرصع لهأ نيب ةلزنلا ولع نم غلبو .هرفص يف «عماللا ءوضلا» يف يواخسلا
 فیرشلا هدهع يف ةكم ريمأب ةلصلا نم يوق بناج ىلع هنأ رهظبو « هلثم ملاع هغلبب
 نسح» هباتك ةمدقم يف هيلع ءانثلا يف بنطأ اك « هركذ يتأيس اًباتك هل فلآ دقف « تاكرب

 .«یرقلا

 كلت نمو « هرصع ءاملع اپیلع ىنثأو « هتابح يف ترشتنا تافلؤملا نم اًددع فلأو

 : تافلؤملا

 .«یرقلا نسح» هباتك يف هركذ «ظاكع قوس يف درو اع ظاعتالا» ١

 ةبتكمب ةطوطنع ةخسن هنم دجوتو «برعلا نم ءايبنألا يأ ةفرعمب برألا غولب»  ؟
 دمحم ذاتسألا ركذ ام ىلع .(قق) 185 : مقر تحت ارتلجناب جدربمك ةعماج

 .خویشلا مجعم» ةمدقم : يهازلا

 هب ليذ يذلا هدج باتک ىلع اهب لیذ « ظافطا تاقبط ةمتتب ظاقپالا ةفحت» - ۳

 .ةيطخ خسن هنه «فثئاطلاو جوو سابع نبا ربا لئاضف 5 فثئاطللا ةفتر

 .(ةقيرشلا ةيعكلاو مارحلا دجسملا ءانب ف ةفيطللا ةفحتلا» ب ه

 . باتکلا اذه وهو «یرقلا مأ ةيدوأ رکد 5 یرفلا نسح»
 3 ۶ ركع ۰ 4

 ناطلس تاکرب فب رشلل هجرخ دقو) : (مارملا ةياغ» باتك نع لقث اف ىهازلا

 ةاضقلا نم ةعاج نيعبرألا هذه ظرف دقو اًئيدح نيعبرأ ىلع لمتشيو « زاجحلا

 « فيلعلا نيدلا باهش بيدألاو ؛ يمرضحلا ريثك يلأ خيشلاك ءابدألاو ءاهقفلاو

 نب نيدلا لاك يضاقلا ةنبا ةتيتس ةبيدألاو « شوفرحلا نبا نيدلا باهش خيشلاو
 . ةيرهاقلا نيريش

 هل جرخو - : تاکرب فیرشلا نع - ۱ / ` وجنلا لمم يف يماصعلا لاق

 > ان



 اًئيدح نيعبرأ هخياشم نم کیش نيعبرأ نع دهف نب زیزعلا دبع نب هللا راج ةلحرلا خبشلا

 يبأ زاجحلا ناطلس ولعب ۰ تارسملاو ينامألا ةياغ» اهامم يوبنلا تيبلا لهأ لصف يف

 راد) هلزنع اهضعب تاكرب فيرشلا ىلع أرقو « ه 415 ةنس يف كلذو «تاکرب ريهز

 ىلع مالكلا عم ثلاثلا ثيدحلا رخآ ىلإ هل اهجرخ يتلا نيعبرألا لوأ نم (ةداعسلا
 دمحلا) : هتروص ام اهعامس ةقبط تحن هطخم هل بتكو « هنع اهتياور هل زاجأو « ثيدحلا

 نب دمحم نب تاكرب ريقفلا هبتكو ؛ هرات يف حيحص ةزاجإلاو ةءارقلا س ركذ ام هل

 .(نيعمجأ نیملسلاو هیدلاو نعو ؛ هنع هللا افع - تاكر

 ةنس مارا ةجرل يد رشع عبار ءاعبرألا موي 2 ةروك ملا ةءارقلا تناكو

 مرک او < ثيداحألا كلت جيرختب ةميظع ةطبغ .تاکرب فی رشلل لصحو « ھه ۷

 ىنا . ءاملعلا مارک | نم هنأش وه اك « اًميظع مارک | روكذملا هللا راج خیشلا كلذب

 هيلإ هبتك ءاعدتسا يف هللا راج خيشلا زاجأ تاكرب فیرشلا نأ اًضيأ يماصعلا رکذو

 هلل دمحلا) : هتزاجإ ةوصو ءاه ٩۱۵ ةنس يناثلا عيبر ۱۳ يف خرؤم هللا راج خيشلا

 نم عطقو 4 دّتتسا هبانج لا نم لصوو < دنسلا كلس ف ةنسلا رهاوج مظن يذلا

 ىلاعت هللا ىلإ ريقفلا هبتاك زاجا دقف دعب اما . دحجو رفك نم لذخو « دبتساو ضرعا

 كرابملا ءاعدتسالا اذه يف ركذ نمل هنع هللا افع  ةفرشملا ةكم بحاص دمحم نب تاكرب

 هتاوعد نم يناسني ال نأ هلأسأو « رثألا لهأ دنع < ربتعملا هطرشب هتياور ىنعو يل زوحي ام

 .(ملسو هبحصو هلا ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو هلل دمحلاو . هتاولجو هنولخ يف

 يف هنع لقن «هتاّينادلب» باتك وهو «تاينادلبلا دئاوفلا يف ءتاّبيبلا دئارفلا» - ۸

 .«ىرقلا نسحب هباتک نم عضاوم

 ةبتکم يف ةخسن اهنم تاقرو عضب يف عقت ةلاسر «فئاطلا رطق يف تئاطللا رشن» - ۹

 ةفح» باتکو يه اتفصو دقو . (4۷۹۲) عومحنا يف دادغبب ةماعلا فاقوألا

 ۰۱۰ص ۲ س (برعلا) ةلمم يف «فئاطللا
 بک اوکلار باتک يف ءاجام ىلع منع ىور نم ءامسأ هنمض «خویش مجعم) هلو ۰

 اهبتك لا - «یرقلا ما دصاقل ؛یرقلا» باتک ةمدقم يف هسا دروو «ةرثاسلا

 لقن هلعلو «يكلا دهف نب هللا راج مجعمب م یکسلا حفتلا» اقسلا ىفطصم ذاتسألا
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 .يبخملل «رثالا ةصالحخا» باتك نع اذه

 ٠ مهتايفو رک ذي مل نمم «عماللا ءوضلا» يف يواخسلا مهمجرت نم تايفو خرأو .
 الو ةماه الو ةريط الو ىودعال : نایب يف « رفظلاو ىنملا غولب» اهمسا هلاسر - ۲

 ةنازخ) ةطوطخم نع (ضايرلا ةعماج) يف (تاطوطحا مسق) يف ةروصم «رفص
 ۷ : (ملفلا) طب رشلا مقرو ( طابرلا

 تويبلاب ينعي «فرشلا ىلإ ةسمخلا تويبلا ةبسن يف « فلتؤملا لوقلا» ةلاسر ١

 يف اهيتك «ةكم لهأ نم - يطابطلاو يراخبلاو يوقلا ,دبعو يربطلاو يسافلا
 يف ؛ تاطوطحا مق يف ةروصم - تاقرو ثالث يف عقنو ه ۷ ةنس مرح

 .(ح )٤/۷۹ ةروصلا مقر - ۱۱۰۸ ةنس ةطوطخحم ةخسن نع (ضايرلا ةعماج)

 عم نيذلا ءارعشلا مجعم» هاعد هل باتك ىلإ «ةرئاسلا بک اوکلا» بحاص راشأو 4

 .(۱۳۹ ١/ ج) هلع لقنو «مهنم

 .۳۹ ٠١/ «بلح ىلإ هتلحر» نع لقن اك

 دمحم نب دومحم خيشلا جح ۰ ةنس يف نأ  اًضيأ ؛بک اوکلا» بحاص ركذو -5
 نيرشع نع « اًثيدح نيرشع دهف نب هللا راج هيلع أرقف ٩۲۵( /۸۰6) اجأ نب
 لاقو ءاجأ نبا رقلا ولعل ءاجرلا قيقحت» هاس ءزج يف دهف نبا اهجرخو « اًخيش
 ةلحم  «يماسلا قربلا» هباتك يف (488 ةنس يوتملا) نولوط نب يلع نب دمحم
 نأ دهف نب هللا راج بحملا انيحاص يلع ضرع مث) - ۸۸۸ ص ۱۱ س (برعلا»

 ةخيشملا نم”يحخألا سلحلا هيلع عمسأل اجا نبا رصم ریس بتاك دنع ىلإ هعم بهذأ
 .یپننا (رسيتي ملف « هل اهجرخ يلا

 اذهو «ىرقلا مأ رابخاب یرولا فاحنإ» لیذب «یرقلا غولب» هدلاو باتک لیدو - ۷
 دمحم نب رداقلا دبع خیشلا نکلو «.دهف نبا يمجرتم دنع اًركذ هل رأ مل لیذلا
 جاحلا رابخأ يف ؛ةمظنملا دئارفلا رردلا» هباتك يف هنع لقن « ٍلبنحلا يريزجلا
 لوصو نع ًالوطم اریخ 848 ةنس ثداوح يف : دروأف «ةمظعلا ةكم ةقيرطو

 ىلع ءاليتسالل كلذ دعب ههجوتو ةكمب هرورم مث ء ةدج ىلإ ركاسعب اشاب ناملس
 . نملا

 ىلع هلیذ يف دهف نب هللا راج خیشلا موحرلا انبحاص لاق : ٩۲۳ ةنس رابخأ يف لاقو
۱۰ 



 تقرف ةجحلا يذ رهش سداس دحألا موي يو : «ىرقلا مأ رابخأب یرولا فاحتا» ليذ

 .. خلا جاحلا ريمأ ةرضح ةيناطلسلا ١ ةريخذلا

 هحيرات يف يشرفلا دهف نبا هللا راج خيشلا انبحاص لاق : 44ه ةنس ثداوح يف لاقو

 ءاثالثلا موي حبص يف قفتاو : «یرولا فاحتإب ِهّدَّج خيرأتل هدلاو ليذ ىلع هليذ يذلا

 ۳۳ بحلم ع طيش يا بل او راو سدت ماع ا ع علو

 « ىرقلا مأ خيرات ةباتك يف اوكرتشا ةثالثلا دهف لآ نأ يف ةحيرص صوصتلا هذهف

 «یرقلا يلب نيدلا زع نبالا يناثلاو «ىرولا فاحا» فلأ نيدلا مج دجلا لوألاف

 يف فيلأتلا اولصاو ةثالثلا دف لآ ناف .هيبأ باتک ليد هللا راج وهو ديفحلا ثلاثلاو

 .يرجهلا عساتلا نرقلا فصتنم ىلإ مالسإلا لبق ام دهع ذنم ةكم خيرات

 حالسلا».هما اقيلأت هل نأ نم هللا همحر  يلكرزلا نيدلا ريخ انذاتسأ ركذ ام امأ

 ‹ جرف نبال باتكلا اذه ذإ « حیحص ريغ اذه ىرأف «ةدج ردنب لئاضف يف ةدعلاو

 ىلإ باتكلا ابف بسن دقو ةيكرتلا ةغللاب باتكلا اذه نم ةخسن تيأر دقو .هل سيلو

 .أطخخ دهف نبا

 بوقعي نب دمحم هخیش نأ رکذ «یرقلا نسح» يف ةدج ىلع ملكت نيج دهف نباو

 .! سورحا ةدج رعت نع « سونأملا رهزلا مش هام ابتک فلا يكلاملا

 .فلؤملا كلذ ىلإ ةراشإلا فلؤم اهنع هلو ةدلب نع ملكت اذا هتداع نمو

 ذاتسألا ركذ يذلا باتكلا نكلو « ةدج نع اًباتك فلأ نوكي نأ دعبتسملا نم سيلو

 ۱ . هل سيل يلكرزلا

 . همم عسنو نیسمخو عبرآ ةنس ةمركملا ةكم يف هللا راج يوت دقو

 : باستکلا اذه

 رس (1.8. ۹عوزععص) تنجرس يزيلجمالا قرشتسملل لاقم ىلع تعلطا تنك

 يف نيطوطخم نیباتک فصو یوحم ةسارک يف درفآ مث م ۱۹۵۸ ةنس (8وموو) ةلحم يف

۱۱ 



 . يكلا دهف نبال «ىرقلا مأ ةيدوأ رکذ يف یرقلا نسح» : اهدحأ

 وهو .ةمرخاب هللا دبع نب بیطلل «نادلبلاو عضاوملا ىلإ ةيسللا» باتك : يناثلاو

 . ًطوطخع لازي ال فورعه باتك

 ۱۳ س «برعلا» ةلحم يف ترشنف « هعوضوم ةفارطل "لوألا باتکلا يیاوپتساف

 تلواحو « (تنج رس) لاقم يب درو ام ىلع - ةطوطحا فصو صخلم 154 ص

 (5085) ةبتكم يف اهنأ رکذ يتلا اهتروص ىلع لوصحلا

 «برعلا» رظنا - ةروصلا كلت دحج ملف ةبتكملا كلت يف ثحب ةوخالا دحأ نكلو

 5 ةدعاسملا ساطعلا دمحأ نب نوداه ذاتسألا قيدصلا نم تبلطف ٩۱ ص ۱۶ س

 يف ترم باتك هنم تیقلت نمزلا نم ةرتف يضم دعبو « هریوصم وأ باتکلا خاسنتسا
 لصألا نع ةحوسنم ةطوطخم ىلع لوصحلا عاطتسا هنأب ينرشي ه ۵
 وه لصألا اذهو  تومرضح دالب نم (مرن) يف (يبحي نب لآ) ةداسلا ةبتكم يف ظوفحلا

 . لصألا كلذ نع ةطوطخملاو - تنجرس هفصو يذلا
 ةبتكم نيمأ -ریکب ديعس ملاس نب يلع ذاتسألا اهلقن يتلا ةخسنلا كلت ىلإ تلصو مث

 ةنس ةدعقلا ٠١ خيراتبو : هلل دمحلا : اهرخآ يف لاقو . مرت ي تاطوطخملل فاقحألا

 باتک نم ةخسنلا هذه ةلباقم تمت دقف ةيرجه فلاو ةئم عبرأو ىدحإ ه4

 ىرقلا در يف ةكربلاو ريخلا عنا ١ اًضيأ ىمسيو - یر مأ ةدوأ يف ىرقلا نسح»

 . (ةيرجه دم مستو نيسمخو دو عبرأ) اه ۹۵ هنس نوا يعفاغلا ۳۳

 وحنب اهرخآ نم ةصقان يهو هدي ملقب فلژلا ةدوسم نم ةخسنلا هذه تلقن دقو

  ءاطا فرح لوأ ىلإ اهنم دوجولا يبني ثيح ةفرو

 ينأل |« يه اك اهانكرتو اهححصن مل عضاولا ضعب يف اطالغأو و اًطقس اهف نأ اك

 . هم هيف وهسلا اّنقت امم ردانلا

۱ 



 .ةحفصلا لفسأب اهانتبثأ « فلؤملا رصع دعب اپیلع فقو نم ضعب اتك تادييقت اهيلعو

 فاقحألا ةبتكمب ةظوفحم (یحم ىنب لآ) ةداسلا فقو نم اهنم لوقتلا ةخسنلا هذهو

 . عومجم نمض (۹۸) مقر تحت مرت ةنيدم تاطوطخملل

 نم نأ تنجرس ركذ ينلا ةهجولا نم ال « رشا اًريدج هتدجو باتكلا تأرق الو
 نم هيف ركذ امم ةدافتسالا ةيحان نم هتسارواب ىع ( P. Forand) دنروف .ب) هام

 ةيفارغج تامولعم نمضتی باتکلا نوکل لب « هرشنیس هنأو « يا لئاسو ةفرعم

 « هفلؤم هيف شاع يذلا رصعلا لهأ تافلؤم نم انيلإ لصو ايف دجوت ال ةيبدأو ةينارمعو
 . يرجما رشاعلا نرقلا وهو

 ؛ لصألا يف ام ىلع هتقباطمب تبث ىلإ جاتحي ام ةطوطخملا يف نأ يل حنا نكلو
 . هيلع عالطالا نم بالف اذهلو

 نأ ال طوطخملا ةروص لع لوصحلل عسولا لذب نوداه ذاتسألا خألا نأ عمو

 .اهحاضبال يعاد ال بابسأل ؛ دارأ ام ىلع رْجَت مل رومألا

 (يملعلا ثحبلا زکرم) يف نْيِمْيَتعلا نمحرلا دبع روتكدلا ميركلا نبالا نم تملع مث

 لصألا نع ةروصم ةخسن ةرهاقلا يف (تاطوطخما دهعم) يف نأ (ىرقلا ْمأ ةعماج) يف ٠
 ةيبعشلا نملا ةيروهمج) ىلإ دهعملا ةثعب اهتروص (فاقحألا ةبتكم) يف ظوفحا

 ۲۰ يف ةلعبلا اهتروص دقو - ايفارغج 40 )/١441(  ماعلا لجسلا يف اهقرو (ةيطارقيدلا

 .(م 191/5 ةنس سرام ۲۱) ١1845 لوألا عيبر

 نب دمحأ ذاتسألا یا مرکلا قیدصلاب تنعتسا یضالا ماعلا نم ناضمر رهش يو
 ممر لاس هم < . 1 0

 . ام يلع لضفاف ۰ تاطوطحا نهعم ةروصم نم ةخسن ىلع لوصحلل ۰ منام لا دمحم

 نمض « ةقرو ۱٩ يف عقب (تاطوطحلا دهعم) ةثعب فصو يف ءاج اك باتكلاو

 × ۱۵ ةحفصلا ساقمو ءارطس ۲۳ ةحفصلا يفو - ٩۵ ىلإ 4۰ نم « ةعومجم

 . مس ۲

 لوقنم هنکلو - لصألا يف اًحضاو سيل تاعبرلا نيب امو « ىلوألا ةحفصلا يف ءاج
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 یرقلا مأ ةيدوأ يف یرقلا نسح ب[ اتك ]
 یرقلا مأ ةيدوأ يف ةكربلاو [ريخلا عبنم ]

 همركو هللا فطل ىلإ ريقفلا هبتاك فيل[ أت ةكم ]

 ثيدح مداخ « همرحو هتيب ىلإ يجتللا
 هللا راج وعدلا « دمحم هيب

 يكملا يمشاحلا «دهف نب

 هب فطل يعفاشلا

 نيمآ نيملسملاو

 < فئاطلاو ةدجو ةكم يه نادلب ةثالث ريغ فيلأتلا اذه يف يلا ةيدوألا ءامسأ تبث

 . مجعملا فورح ىلع ابیئرت يماساو

 . دلاخ ضرأ « ناسح ضرأ : ىه ةيرق نوثالثو [ ةعبس]

 .نادربلا : ریحبلا « نیرحبلا . لايعلا مأ « ةورع وبأ « سارف [ضرأ]

 مومجلا < ديدجلا : يعاقرلا بضنت ۰ ۲" فیصلا بضنت « ةقربلا [ رباربلا ]
 ارضا , ةدح « ةميمحلا <« ةديدحلاو ةكرابملا ال لاقيو هند ایلنا [ ةزيفحلا]

 , ةعزلا « نايرلا « يناكرلا < ةضورلا « انکدلا « دیدش ىب فی [ جفخلا ]

۷۱ 

 .طساو « ةدحلا « طساو « ةيزمرفا « رباج ينب ةأده « ةيماشلا [ ةلحن « ةلوس ]

 هيبن ىلعو ةنلاو دمحلا هللو « نوثالثو ةعبس ةدعلا [دمحأ يب ]
 , ۹۷ ةنس ةيحتلاو ة [ الصلا ]

 . لوألا ةحفصلا يف ام یبنا

 . كرابلاو « ايادكلاو « ريصقلاو « ةعورس : صقنب (۳۳) روكذملا نأ ظحالبو



 ىلع مالکلا وهو « ةطوطخحا هذه نم دوقفلا مسقلا يف ركذ ام ةيماشلا دعب ام نأ اك

 . عضاوم ةسمخل

 : ةحفصلا ىلعأ يو

 رطعلا اك حوفی حير الو ال هب ةذل لجأ نم كابنتلا برشأ ملو

 رمخلاب رمخلا براش ىوادتي اك هبرشب يلق ران يوادأ نكلو

 .(يمول كنع عد) : ساون يلأ تيب نينيبلا نيذه تحتو

 هللا ىلإ ريقفلا هكلم) : مث « ةخسنلا اوكلم نم ءامسأ نوكت دق ةحوسمم تاباتک مث

 .(-نيمآ مهنع هللا افع - فاقسلا دمحم نب هللا دبع نب راضحم ىلاعت

 ةلعب فصو يف ءاج اك « فلؤملا طخ تسيل اهنأ يل نيبت ةخسنلا تعلاط امل ىننكلو

 ريكب ملاس نب يلع ذاتسألا اهلقن يتلا ةطوطخلا رحنآ ينو ؛ اهتروص يتلا (تاطوطخملا دهعم)

 امم « ةطوطخملا ةخسنلا ةرط يف )۹٤۷( خيرات ةباتك لعلو - فاقحألا ةبتكم نيمأ _

 . سرقت تاونس عبسب خيراتلا اذه لعب يفوت يذلا فلولا طخ انآ مهوآ

 يف دراولا) كش نودب دکل دهف نبا طب وه يذلا جذوفلاب ةطوطخملا تلباق دق
 قرفلا يل حضتاف ةطوطخ اب جذومنألا كلذ تلباق ٠( ` ص الج (مالعالا» باتك

 . انه نيروصملا نیجذوع الا نم ودى اک 3 احضاو

 . ۱۷و ۱٩ نانحفصلا يف نانتروصلار

 نم عقت نأ دعبتسلا نم اهربغو ةيوغل طالغأ عوقو ةخسنلا ةءارق ءانثأ يل حضتاو

 . كلذ نود لوح « ملعلا نم ةجرد ىلع وهف « هسفن فلولا

 ها ل نارهظلا رم يداو یرق نع ةميق تامولعم يوحي باتکلا تدجو دقلو

 8 هريغ 2 ةعومجم

 هه



 (ابو : ۷) دهن نبأ « نزعل دبع نب دحم
 . دییم دمح ذاتسألا هب ييفحنآ ام « قشمد ىف ةطوطخم نع

 (دهف نبا طخ ةحفصلا هذه)

 ةلباقملا ةحفصلاب لباقتل
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 :اهراثآ ىوس امرك أ نم قبي مل یرقلا كلت نأ تامولعلا هذه ةميق نم للقي الو
 أدب همای تراغ يرجحلا رشع عبارلا نرقلا فص ىلإ ةيراج تناك ينل نويعلاف

 تین ىتح صفات هايلا تلازامو « ةّدج ةنيدم ىلإ ءاملا اهنم يزجأ نيح كلذ

 تناكو « اهفَداَرَتِب ىوقتو < ملقب عض « لويسلا نم اَهَناَيرَجو اهو دمتسن تناكو
 ةلقو « ةعارزلا لئاسو فعضل « ىرقلا كلت لها ةجاحل ينكت ةيضاملا نامزألا يف

 ةثيدحلا تالالا تفزتتساف « هايملا ةرثک ىلإ ةجاحلا تدتشاو « لاحلا تیغتف « ناکسلا

 , هدفاور تفعضو « دفن یتح ةريثك باقحأ ذنم ضرألا نطاب يف اهنم نوزخلا
 نرم و رم 6

 : (نيع دعب ارثا) : ليق اك هنارمعو هتايح رهاظمو يداولا ىرق تحبصاو

 نأ الا « ىرقلا مأ ةيدوأ و لومشلا ثيح نم لدي باتکلا مسا نأ عمو
 رافلا اهم بلجت هدهع يف تناك يلا ةيدوألا ىوس رک ذي مل هعینص نم رهظي امف فلؤملا

 ةيبونحلاو ةيقرشلا ةكم ةيدوأ نم اًريثكر ك ذي ل اذهو « ةمدقملا نم مهفي اك < ‹ ةهک افلاو

 ۸ اى« ینمو ةفلدزمو ةفرعو (میارشلا) نینحو (ناعدج) ناعدیو ةحوبس تاهج يف
 . اًيونج هلع ةعقاولا ةيدوألا الو « هعورفو نامن يداو رک ذی

 دهع يف اوشاع سانأل « اهركذ ىلا عضاوملاب قلعتت اًراعشأو اًرابخأ باتكلا يرحيو

 يف ةفلؤلا بتكلا يف مهمجارت ىلع روثعلا ثحابلا عاطتسم يف < هنم بيرق وأ فلؤملا
 مار

 نويعلا ضعب ءامسأ َّنأ ةفرعم ثيح نم ةدئاف تاذ تاقيلعت ةطوطخلا يوحتو
 نأ رهظبو « اهباحصأ ىلإ ةراشإلا عم « يضاملا نرقلا لوأ ىلإ ةفورعم تناك نكامألاو
 - هبشت اهتباتكف ؛ فاقسلا دمحم نب هللا دبع نب راضحم : ةخسنلا كلام يشاوحلا كلت

 نرقلا لوأ كردأ اتاك نأ ىلع لدي ام اهيف نإ مث « باتكلا هکلع انک  ريبك دخ ىلإ

 . يضالا

 فرعپو) : هنمو « ظاكع كذ هيف درو « يطويسلا نع لقن مومجلا ىلع مالكلا ينف
 اذه نیعت ةهفاشم یهتنا قرشلا ةهجل ةلحرم فصن فئاطلا نيبو هنيب لحَم ءاليبعلاب نآلا

 (ةمث يل هنم ةياكح اذك . نوع نب هللا دبع فيرشلل جارس نمحرلا دبع خيشلا نم قوسلا
۸ 



 < ۱۲۵۲ ةنس دلو نمحرلا دبع نب هللا دبع نبا وه اذه جارس نمحرلا دبع خیشلاو

 ةنامأ نوع نب هللا دبع فب رشلا هالوو « ةكم ءاملع رابک نم راص ىتح هقفلا يف عربو

 ةنس يفوت دقو « ام ىفعتسا نيح ۱۲۹۹ ةنس ىلإ ۱۳۸4 ةنس نم ةكم يف ىوتفلا
 باهولا كلملا ضيف» باتك يف يولهدلا راتسلا دبع خيشلا هذیملت همجرت - 4

 هللا دبع نيسح رعاشلا ذاتسألا دج وهو «یلاوتلاو رشع ثلاثلا نرقلا لئاوأ ءابنأب « يللاعتملا

 .جارس نمحرلا دبع

 ؛ ملعلاو + لضفلاو ءازثلاب ةروهشملا « ةيكلا ةيمرضحلا رسألا نم فاقسلا ةو
 يولع خيشلا هنباو  ةکم يف ةيعفاشلا يتفم فاقسلا دمحم نب نمحرلا دبع خيشلا اف

 ذاتسألا همجرت  مرحلا يف نيسردملا ءاملعلا نم (ه ۱۳۳۵ /۱۲۵۵) نمحرلا دبع نب

 . «مارحلا دجسملا يف هرضاحو ميلعتلا يضام نم سورد» هباتك يف رابجلا دبع رمع

 دبع كلملا هذختا فاقسلا رصقو « يضاملا نرقلا لوأ يف ةكم ءارمأب ةلص ةرسأللو

 رصقلا ىلإ فيضأ مث ۱۳۵۳ ىلإ #14 ةنس ذنم ةكم يف هل اّرقم هللا همحر - زيزعلا
 دهع يف  ةيجراخلا ريزو - فاقسلا رمع ديسلا ةرسألا ريهاشم نمو  ةدباعملا يف يکللا

 . هللا اهمحر - لصيف كلما

 ءاملا فرح لوأ نم « هرخخآ يف عقاولا صقنلا طوطخلا باتکلا لصأ بويع نمو
 يب طساوو « ةادهلا ظساوو « ةيزمرهلاو «رباج ينب ةأده ىلع مالكلا طقس تیم

 . دمحأ

 . ةميق تامولعم نم باتكلا اذه يف ال ةبسنلاب اريسي ربتعي صقنلا اذه نكلو

 . ملعأ ايف ةديحولا هتطوطخم نع هرشن ىلإ عفد ام اذهو

 يشاوخا نم هيلإ فيضأ نأ نودب هنم ةحيحص ةخسن ئراقلل مدقأ نأ تلواح دقو

 عوجرلا دعب « اطح وأ مهو هارأ ام ححصی وأ « هيف تدرو لمج ضعب حضوي ام ىوس

 . ةحيحص رداصم ىلإ



 صصخب مل هسفن باتکلا ذإ « باتکلا يف مهرکذ رم نم مجارتل ضرعتأ ملو

 . هحرش دیرآ ال انأو « كلذل

 عضاوم ءاسا قاحلا يسفنل ثحيأ دقف « اهرک ذل باتکلا صصخ يتلا عضاوملا امأ

 ؛ اهركذ عضاومب قلعتت يتلا تاحاضيإلا ضعب داريا وأ « هرخآ يف اهب ةقلعتم ىرخأ

 : طوطخلا لصألا

 .  مدقت اك - تومرضح يف (فاقحألا) ةبتكم يف ظوفحا وه

 ةحفص ىوس يومن ال ةريخألا ةقرولا ذإ ةحفص (۷۰) اهنع ةقرو )۳٩( يف عقيو

 . لوألا اذكو « ةدحاو

 لكي وأ بتك ام ىلإ فيضيل هكرت فلؤملا نأ رهظي ضايب تاحفصلا نم ريثك ينو
 . كلذ می ملف ‹ صقانلا

 .ريوصتلا ةءادرل اهتءارق بعصت ىشاوحلاو « نسح هلمحم يف طخلاو

 . كلذ لمكت ةطوطحلا نم روص ضرعب فصولا ةيقب نع ىفتكأو
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 . نيعمجأ ةيحصو هلاو دمحم انديس ىلع هللا لصو

 ىمسملا « هّيبن ثيدح مداح « همرحو هتيب ىلإ ئجتلملا ؛ همركو هبر ةمحر ريقف لوقی

 نيدلا مجن نب دمحم نيدلا يقت نب رمع نب زيزعلا دبع نب هللا راج وعدملا دمحم « همساب

 يكلا يولعلا « يمشاملا دهف نب دمحم نب هللا دبع نب دمحم نب دمح ريخلا يبأ نب دمحم

 : نيملسملاو هب هللا فطل ۰ یعفاشلا

 4 50 ,FF ےک ساه لا ۰ 5
 <« ةكم نيمألا دليلا اهامسو ع ىرقلا ما ةیدوا ي یرّفلا نسح لعج يذلا هللدمجلا

 مكحم يف یلاعت هللا لاق اك« ليلخلا هيبن مهاربإ ةوعدب اهفرشو « ةكريلاو نويعلا اف عبناو

۳ 



 بر + مرحملا كي دنع رز يف ريع دوب يتب نم تلکس يا اير ل: لیزنتلا

 ههلل ت را نم زر مهلا يوه سالا نم َةَدِْفَأ لعجاف ةالّصلا اوميقبل
 7 شب

)4( 

 (نورکشب
 « نولاع نولماع هب مو نیما هدلب ناوج ىلع هب ام ىلع هركشأو هدمحأ

 هللا ىلص هلوسرو هدبع اًدمحم انديس نأ دهشأو « لیلا كلملا هللا الإ هل ال نأ دهشاو

 ‹ نيعمجأ هباحصأو هلآ نع هللا يضرو هل افرشو ًالضف هدازو ‹ هيلع ملسو هيلع
 . نيدلا موي ىلإ ناسحاب هل نيعباتلا نعو

 منآ يتلا ةيدوألا ركذل انا هتلعج « فييُم مّظعم < « فيطل فيلأت اذهف : دعب ام

 يلا ةهك افلاو را اهنم « فئاطللاو مفانملا اهيف مش رهظأو « فئاّطلاو دباعلا ىلع اهب هلل

 نم ةمركو هللا لضف يف اهلايف « ةيطعلا لزجأ اهنم مهل ناكف « فئاطلاو ةيدوألا يف

 . ةيريلا نم فيرشلا تيبلاب فاطو جح نم اهب متمتي « ةبرم

 هيف یاو ٠ مجعتسا نم ىلع هظفح لهسیل ؛ « مجعملا فورح نم انا ىلع هبترو

 نم هركذل ينقبس نم لجأ مو هالب لك يف كلذ ةبسنو « دال نم رباكألا عف

 ةاضق لوا « ةجحلا ظفاحلا مامالا انخويش خيش نآ ال « نيمألا هللا دلب يف « نیخرولا

 « يكملا يسافلا يبسحلا دمحم نب دمحأ بيطلا ابأ نيدلا يتت فيرشلا « ةكمب ةيكلامل

 « اف همالك لقنأف « هتافلؤم يف ةيدوألا ضعب رك ذل ضرع « نيمآ هتمحرب هللا هدمغت

 فئاطلا يداوو « ةفرشملا ةكم ركذب كلذ أدبأف «اهدئاوف نم هيلع تعلطا امو

 اهب ميقملل ةقيقحلا يف مهو « ةدش لك ةلازإو « عفنلا يف لصألا "7 مهنوكل « ةّدجو

 . ۳ باهولا ميركلا نم ۰ باوثلا لصحب
  فورعلا يف ةبغرلا نیو < َةَلّصلاو داقتفالا هنم دلوتب كلذ لثف َّنَأ تيأرو

 ناسنالا ثحيو « الع ٍَّحَأ لكل ىنغ ال ىتلا ةرخآلل ةريخذو « هلوأو هل ةرخآ نوكيو
 هب حمست ام لوأو اصوصح ۰ نم الإ لمع عطقنا مدا نبا تام اذا يتلا ةثالثلا ىلع

 مهمظعأو « رباكألا رابخاب « رتافدلا م حبشوت « حن « حئادملا هب قلعتت ام قحاو « حئارقلا

 زرین ال ربا نا ةيدمحا ةلملا هذه لهأ ىلع هب هللا رعنأ يذلا لا ةكم ناطلس

۲۵ 



 رادقلا عيفر ناطلس كيس كس ادا الا رابتعالا رخ يف

 « هيلإ راشلا كلملا-مماب ۰ عیفرلا فیتصتلاو « عيدبلا فیلأتلا اذه تحشوأ دقو

 دبع ينب جات هبخن « فارشألا دیس « انرمأ يلوو « انتقو ناطلس وهو « هلع ءانثلل راتخفاو

 < ماغرضلا دسالا « فاصنالاو لدعلا يوذ ةكم نیطالس نم رشع يداحلا ۰ فانم

 باذلاو « کرم نباو زاجتملا كلم « مارحلا هللا دلب یمح يماح « ماها رها لطبلاو

 الب هنأش ولع ىلع نسلالا تقفتاو « عاجإلا هلاك ىلع دقعنا نم < هكولتشو يع نع

 ةلالسو « ةرهازلا مجنألا ردب « باقلألاو تافصلا يف « بانطالا نع ينغلا « عافد

 ۳ ديأو ىلاعت هللا هرصن يذلا « دمحم يبن وبآ « نيدلاو ايندلا مجن « ةرهاطلا ةر
 ايندلا نیز « یهانتت ال هفاصوأ يذلا ( اهاح يماحو ةفيرشلا ةكم ناطلس نبا

 اهقّوَط يذلا ابناطلس نبا « تاذلا رسو ةكلمملا نيع + تاكرب ريم يبأ  نيدلاو

 يلاعلاو جرفلا يبأ نيدلا لاج « ديلا دجحملا يذ « اًراختفاو ةاهابم اهقبطو « اراخف

 اناطلس نب « تاکرب ریه يلأ نيدلا نيز « تاکربلاو لدعلا عوبني اهناطلس نب « دمحم
 ةداسلا نيع ناسنا اهناطلس نب ؛نسح يلاعلا يلأ « نيدلا ردب « نسحلا دحفاو ءانثلا يذ
 « ةداعسلا عوبنیو ددؤسلا ندعم اهناطلس نب « نالجع عي رس يبأ نيدلا زع ‹ نايعألا

 يأ نيدلا مجن ديلا بسحلاو خماشلا دجملا يِذ ابناطلس نب «هدارع يبأ نيدلا سا ةر
 « نسح دعس يأ نيدلا ردب « ناو لضفلا مظع ابناطلس نب : دمحم يدهم ينأو يمن

 ءارفصلا عم اهنيطالس لوأ نبا « يلع نسما يأ يلج ا لضفلا يذ ان اطلس نب

 ساب دیدش « لاونلاو لضفلا مع + ‹ اهحاون نم لک ىلإ فيضأ امو اهر

 نب نعاطم نب سيردإ نب ؛ ةداتق برع يبلأ نيدلا زع ةدايسلاو ةداعسلا لصأ « لاّرلاو

 نب « رئاثلا دمحم نب هللا دبع نب يلع نب نايلس نب نيسحلا نب ىسيع نب ميركلا دبع
 + لا نسحلا نب « یضعل هللا دبع نب + نوجلا ىسوم نب هللا دبع نب « يناثلا ىسوم
 نباو « نينمؤملا ريمأ لجن « لوتبلا نباو « لوسرلا طبس « ىبتجما نسحلا دمحم يبأ نب
 يأ نب يلع نينسحلا يبأ ۰ بقانلاو لئاضفلا يِذ ۰ بلاغ ينب ثيل « نيلسرملا ديس مع
 يشرقلا سو هيلع هللا ىلص ينلا بسن عم هيف عمتجلا بلطملا دبع نب ۰ بلاط
 هللا دلبو « ةسونأم هدوجوب كلملا عور تلاز ال « يكلل يحطبألا ينسحلا يمشافلا

۲۹ 



 ةملك تحري الو « ةسوردم هرم مايألا نسلأب هدماح فحصو « ةسورحم ةيمح هتمرح

 عمج هناطلسب لمشلا ةعومجم فیرشلا مرحلا ةريجو ‹ ريبدتلا ةنسح هدوجوب ناعالا

 . ریسکت ج دل ةمالس
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 مآ فلا ايلا فیض یخ خدحاوب ىَضْرَأ ال َنِيِمآ َنِيِمآ

 راصو « نامزلا نم يضاملا يف هفالسأ اذكو « نادلبلا هذه نم اًريثك كلم نم وهو

 هتبئأ فيلأتلا | ذه یو ؛ هتركذ ا « مسج ردقو « مظع ركذ اهيف مه

 ؛یرقلا مأ ةيدوأ يف یرقلا نسح» هتیسو

 ىرقلا مأ ةيدوأ يف « ةكريلاو ريخلا عبنم» وهو 3 بنات انسا مسي نأ حلصبو

 . (ةكم

 لامالاب هنا « داشرلا لیبس ىلإ ةيادفاو « دادسلاو ةنوعلا لأسأ ىلاعت هللا نمو

 . لیکولا منو انبسح وهو ۰ لیفک

 : ةمركملا ةكم

 نيمدقتلا نيخرؤلا نم ةعاج ركذ دقق او منا عنم يهد ۰ شا ةكم امن

 ام ۳ ارش هللا دلب رابخأب مال ءافش» هموم يف لاق ( ىلاعت هللا همحر <« ۳"

 ف لجو رع هام نت دی هی دب نإ : ام

 اهدحأ : راوسأ ةثالث كل: عم افو « اهل روسلاك اهب ةقدحم لابجلاو « سقم داو نطب

 باب روسب فرعي امهدحأ اهلفسأ يف ناروسو « ةالْعِملا باب روسب فرعيو . اهالعأ نم

 . نملا ةهج يف وهو « نجاملا باب روسب فرعي : (مهنناثو « ةكّيشلا

 انئمز يف بارخلا عم اًصوصخخ اهركذ يف انل ةجاح ال ام اهتراع يسافلا ركذ مث

 . اهروسل

 یعسملا قيرط ىلع نجاملا باب ىلإ ةالعلا باب نم ةكم لوطو : اهدعب لاق مث
 مدفتب - اعارذ نوعیسو بانئاو ةثم عرأو 4 عارذ فالآ ةعبرأ 0 ميهاربإ يداو لیسو

۳۷ 



 ؛ ديدحلاب عارذ َنْمُت ديدحلا عارذ نع صقنی وهو « ديلا عارذب كلذو  ةلمهملا نيسلا

 ‹ مدقت اك ليسملاو یعسملا يلع ؛ « ةكيبشلا باب ىلإ ةالعملا باب نم ةكم لوطو

 - اعارذ نوعستو نانثاو ةئم سو عارذ فالآ ةعبرأ « الا ةلفسملا ىلإ هلم فرحنيو

 ىلع اًضيأ ةكيبشلا ىلإ ةالعلا باب نمو « هيلإ راشملا ديلا عارذب كلذو - ءاتلا ميدقتب
 - اًعارذ نوعبسو نانثاو عارذ ةئمو عارذ فالآ ةعبرأ يماشلا ةقيوسو « ةورلا قيرط

 . هللا راشملا ديلا عارذب كلذو - نیسلا ميدقتب

 رکذ ام ىلع « رمحألا لیَجلاو سيق بأ اهو « اهن ةكمب ةقدحملا لابحلا نمو

 . يقزرألا

 لاقو « امهرك ذب ليَ ال امم اهفيرعت يف هريغ عم همالك يسافلا فيرشلا قاس مث
 : ليلقلا الا يقرزألا هركذ ام اهنم فرعي ال اهنع ةجراخلاو ةكمب لابجلا ةيقبو : امهدعب
 , اع انضرعا كلذلو

 انضرعأ اّنإو < ةروهشملا |رثثلاو « ةكرابملا نكامألا ال نم ركذن مل ةرثك ةينبأ ةكمو
 ال مهم انفیرعتو ؛ مهب .ديأ يف يه نل فرت ان اهل « ةينبألا نم كلذ ىوس ام ركذ نع

 نمل رهتشتو ؛ هريغو عيبلاب مهب .ديأ نم اهلقتت لجأل ءرضاحلا تقولا يف الإ يجب

 يقزرألل ىرج اك « بلاغلا يف لبق نم ةفورعم هب تناك نمل اهتفرعم ىسْنتو « هيلإ تراص
 . رانا الإ هركذ ام اهنم فرعي ال اهّنإف ءةكم عابر هفيرعت يف

 یخ اهرخآ يف لاقو « اهلّفْسُأو ةكم واع كح - لاعت هللا همحر - ساغلا ركذ مث

 ناف « ةبعكلا ىلع عاتب عفري ال نأ ايب ةكمب ىنب نمل يغبنيو : هلبق لاق يقرزألا هاور
 «يرزألا خیرات» يف اذمو « همدهب رمأي ناك - مهلع ىلاعت هللا يضر - ةباحصلا ضعب
 نيب یری الف فرش ناك هنأ : وهو « اهلضف يف ةبعكلا بجاح ناثع نب ةييش نع هدنس

 . همدهب رمأ الا ةعكلا ىلع افرشم

 نب هللا دبع نب يلع نب دمحم نب سابعلا ین ال : يج لاق : )٠١( يترزألا لاق مث

 اهوعفرب ال نأ هماوق رمآ « مارطا دجسلا لابح ةفرایصلا لع ةكمب يلا هراد سابع

 نأ ةبعكلل اًماظعإ ابنود نوكتل ةيعكلا نود اهالعأ اولعجي نو < ةبعكلا ىلع. اهم اوفرشيف
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 ىلع فرشُت دجسلا لوح هریغ الو ناطلسل راد ةكمب قبي ملف : یّدج لاق « اهيلع فرشت
 . يبننا مويلا ىلإ افاح ىلع اهنإف رادلا هذه الا تْمَدُم الا ةبعكلا

 ءانبلا العو « لیمجا لعفلا اذه لطب دقو : هلوس هغلبو « هل هللا رفغ هفلؤم لوقي

 يأ لبج ىلع تلعو ةكمب تويبلا ترثك عساتلا نرقلا يف لب + ليلجلا هللا تيب ىلع
 ٠ ايف ىرحي نمع وفعب یلاعت هللاف « یوبلا اهب ْتْمَعو ء ةبعكلا يلاوحو « سيبق
 . ىودعلاب

 فلتخیو « ةلفسملا ىلإ اهالعأ نم ةيراج نيع ةكمبو : يسافلا فيرشلا لاق مث
 قوس غلب لق اذو  نجالا ةكربب ةفورعملا ةكربلا ىلإ لصو ءالا اهيف رک اذإ اهنایرج

 ابيب ةمجعم يازو ةدحوم ءابب (نازاب) نيعب سانلا دنع ةفورعم نيعلا هذهو « لبللا
 . فلأ

 لاقو اهل ركذ « تاماحو كربو « تایاقسو ةلبسم اهبلاغ ةريثك رابآ ةكمبو

 : اهنم نالا ىلإ /(۸)/ةفورعم ةريثك فيلا ةكمبو : اهدعب

 . هربخ نم ءيش ىتأيسو « ةريثك ىرق ىلع لمتشيو فئاطلا يداو
 . ةريثك ىرق ىلع لمتشيو هيل يداوو

 . نارهظلا ۳ هل لاقیو 5۳ يداوو

 .رباج ينب وَ ٍةَدَهْلا يداوو
 « راجشأو ليخن اهيف « ةريثك ىرق ىلع متن ةيدوألا ةثالثلا هذهو ةَلْخَت يداوو

 ريغو نویعلاب ةرومعم تناك اهنأ ىلع لدت َةبّرَخَتُم ةريثك عضاوم اهيفو « ةيراج نویعو
 . نويعلا هذه أشنأ نم لوأ تفرع امو « كلذ

۳ 
 0 7 ۰ 5 ع ی ر # ۳9 رم ۶

 رکذ يف «يهك افلا باتك» يف ةروک ذم اهنأل َةَعورس اًركذ « رم يِداَو یرق مدقأو

 02 8 و س ل 2
 نيسلا میدقتب نیعبسلا رشع ي ايف عيبم بوتکم يف ارکذ ناسح ضرال تیارو
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 ةيمست بیس يف اقالخ يليها رکذو « يتم كشلا نينا رشع ينف لاو « ةثم سمخو

 بلا هبش ضرألا نول ريغ نم يداولا نم قرع يف َّنأل ارم يمسو : لاق « رم يداو
 هلو فر رگ

 « اهترارل ارم تیمس : رنک نع رک ذیو : لاق « كلذك تقلح مار اهدعب ةدودمملا
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 . ىلا . اذه ةحص ام يِرْذَأ الو

 « يداولل مسا نارهظلاو « ةيرقلل مما ارم نأ يدنكلا نع يمزاحلا لقنو ۱ ۱ ةيرق ارم نأ يدنكلا نع يمزاحلا لقن
 . ۷ یپننا )¥( ٠“

 « اليم رشع ةينامث ليقو « اليم رشع ةتس - ٩۷٩ يركبلا لاق اهف ةكم ىلإ رم نمو
 . ملعا هللاو حاضو نبا هاكح « نورشعو ىدحإ ليقو

 . ةيناملا ةلخنب فرعي هضعبو « ةيماشلا ةلخنب فرعي ةلخن يداو ضعبو

 . كلذ يلب امو ِرْيَمْع ينب فِيَحو ۱ ارشبو بضلاو نادر ةيماشلا نف
 3 ور

 ديس نبا كلذ ركذ « رماع نبا ناتسب ةلخنل لاقيو « ةميزلاو هلوس ةيناملا نمو
 لاقيو « ةلخن ىلإ هنع هللا يضر شحج نب هللا دبع ةيرس ركذ امل « هنريس يف سانلا

 . ۳۰ يلعأ لاو فیحصت هلعلو « ةيفنلا بتک يف اذک رماع يب ناتسب ةلخنل

 . ةليل ىلع ةكم سس ةلمع يداوو

 هرک ذی مل ام ةكم نیلاخم يف 057 كلاملاو كلاسملا» هباتك يف هيذادرخ نبا ركذو

 فئاطلا : دج ةكم فیلامو : لاق هنأل ةدئافلا نم هيف ال كلذ رك ديف ؛ هريغ
 : (۲۷) رعاشلا لاق < نارجنو

 اهباوبأب يات ىح م) ٍدكِبَلَع منح َداَرْجَن ُهَبْمَمَ
 ©” :رعاشلا هيف لوقي يذلا «لزانملا نزقو

 اتش دق لزانملا نقب اَهِطْنَب ذأ بل لات ملا
 5 ةارسلاو شرجو (۲) لاو ةريجهلاو لو ةشيبو رو و ظاکعو او

 ةيذادرخ نبا هرکذ ام ضعبو « یبتنا كعو شیبو مشعو ناکلم : ةماهتب اهفيلاخمو

۳۰ 



 يدلاو طخ تدجوو « یبتنا افحصم نوکی نأ دعیب الو « فرعي ال فیلاا هذه نم

 ام مالکلا اذه شماه ىلع « ىلاعت هللا ةمحر يملا دهف نب زيزعلا دبع نيدلا زع ظفاحلا

 « نارجنو فياطلا ةكم فيلاخم «كلاسملا» باتك يف ةبّدادرخ نبا هركذ ام صن : هتروص

 شرجو (؟) *ةنيلو ةريجهلاو ةلابتو هشيبو ةقربو ةيلو ظاكعو قتفلاو لزانلا نرقو

 . ةارسلاو

 . كلَعو شیو مشعو ناکتض : ةماپب اهفيلاخمو

 2 س ي نم ةعاج رکذ دقو : يضالا همالک بقع - يسافلا نيدلا يقت يضاقلا لاقو
 نم ةدودعم « ةكم ىلإ ةبوسنم املا فاضني امو اجوو فئاطلا نأ ةيعفاشلا ءاهقفلا

 « (ةندهلاو ةيزجلا دقع) باتك يف همالك صنو «ةضورلا» يف يوونلا كلذ لقن « اهلاعأ

 جوو فئاطلا : باحصألا لاق « ينيوجلا  يلاعملا ابأ نيمرحلا مامإ ينعي - مامالا لاق
 نم ریخو « اهلاعأ نم ةدودعم « ةكم ىلإ ةبوسنم الإ فاضني امو فئاطلا يداو وهو

 . ىمنا ةنيدملا فیلاخم

 اهنأ رکذ نممو « ليق اف ةكم فيلاخم نم تناك ناو « زاجحلا نم تسيل نارنو
 ىبتنا . نملا نم ةدلب نارجن : لاق هنإف «هحاحص» يف يرهوجلا زاجحلا نم تسيل

 .زاجحلا نم تسيلف نار امأو : قاحسا يا خیشلل «سذهملا» فو

 ًالزنم تناکو « ةكم نم لحارم عبس ىلع نعلاو ةكم نيب - يوونلا هلاق امف  نارجنو

 . ىهنا « ىراصنلل

 فیلاخم نم نارجن نأ نم ةبّدادرخ با هركذ ايف نأ يضتقي ام يووللا ركذو
 هل ههيجوتو « كلذ يف هلهاستو ۲۳۷ يمزاحلا مالك يسافلا ركذ مث « ارظن /(۱۰)/ةکم

 امم اذه ريغ ىلإ « نارجن ىلإ ةكم ىلع مهت ًالو ةيالو دتمت تناك سابعلا ينب ءافلع نا

 لامعا نم نوكت نأ نم اهجرخي نهلاب اهنوكل « ةكم نم نارجن َدْعِب نأ مهوي يوونلا ناك
 وه ام < ةكم لاعأ يف نوكت نأ ىضتقي ال ةكمب برقلا درج نأل كلذك سيلو کم

 ىلع ابنم يهو « ةكم لاعأ يف دعت مل اصیل نأل « ًالثم صيلُخك نارجن نم اهيلإ برقآ
eرس و # ر مل 8 58 58 8  

 رمو نافسع نيب يفيص نبا ذبانج اهتهج نم ةكم لمع یہنم نأ اورکذو . نيموي

۳۱ 



 . نآلا هفورعم يبص نبا ذيانج تسيلو « يقزرألا مالك يف يناس اک نارهظلا

 ريغت ام كلذ ريسفتو « اهاهتنمو ةكم دودح ركذ يف یهک افلا مالک يسافلا ركذ مث
 « يهكافلا هركذ ام لك سیلو : هرخآ يف لاقو « اصوصخب هركذ فرعي الو « هبلاغ
 سبل كلذ نم اًريثكَنأل « ةكم لاعأ يف مويلا اًدوُدْمَم ةكم فيلاخم يف ةبذادرخ نباو

 ةدحوم ءابو نيتلمهم نيسو ءا ُهَسَحْلا مالك هيف هرم ةكم نع ناكم او

 يلح نيبو موي انوتق نيبو اهنيبو « ةماهت قيرط ىلع نعلا بوص يف ةدلب يهو - ءاهو
 ىلع كلذ لثم هلو « م ةرآر ثم ةنس لك اهعرازم ىلع ل ان رابتعاب همالكو + ناموب
 كلذ لثم هلو ‹ نييِداَوْلا ىلع ةرارغ اتثم هلو حل نم موي يلع ةقْوَد اه لاقي ةدلب

 .المع نم كلذ یفیب نم نكامألا هذه نم لك لإ ةكم رم ثعيبو بل

 فئاطلا يداو « نالا مالك هيف اهريمأل ةكم نع نكامألا هذه دعب ناكم دَعِبأو
 الا نكامألا يف هل مک اهلهأ ىلع ةداعلاو ةملكلا نم ايف ةكم رمألو يل يداوو

 . اهرکد

 اوت ۳۹ هلو 3 ةكم يضاق ةبالو 5 نالحخاد ل يداوو فئاطلا يداوو

 دا يداو مالک هيف هال ةكم مال ةنيدللا | بوص يف ةكم نع ناكم بو,

 نارهظلا رم نم ةلحرم ىلع وهو <« (۲۷) راج يب 8 ةده

 نآ نوريو ؛ برو ج ار ف قري نون نآلا هک الو

 ا كلذ
 : ةكم نم نیتلحرم ىلع يهو ؛ هلبق ايفو انخيرات يف ةكم لاعأ نم - مجلاب -

 . اهريخ نم ء يش ۳۷ اسب

 نم سال نيدلا يفت فيرشلا هركذ ام عيمجو اَز هلا لبقت « هفلأ نم لوقي

 نايحألا ضعب اهلا فاضب لب < « اهناطلسل هلاخ ىلع قاب هبلاغ اهاعأو ةكم يف تاهجلا
 نم هدانجأ نم ايف بينتسيو « ةفيلا ةمظعملا ةرضحلاب هل ىعديف « ةفيرشلا ةنيدما
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 عبنپ دالب اذکو « نمزلا ضعب  كلدو ‹ هثعاط نع دحا جرج الو « هتعاح سورس

 . نملا ةهج يف « نازاجو ٍِفْيحلاو « ءارفّصلا
 هللا ةمحر یواخسلا دمحم نيدلا سمش < سا خيش ةجحلا ظفاحلا انخیش ركذو

 ناك  ةكم بحاص ةمجرت يف 299 عساتلا نرقلا لهأل « عماللا ءوضلا» هرات يف
 نمحرلاب هللا هدمغت « نالجع نب نسح نب تاكرب نب دمحم نيدلا لاج ديسلا

 نما ىلع هل يعدو « راتخي نم اهيف بينتسي زاجحلا دالب رئاس فيضأ هنأ  ناوضرلاو
 < زاجحلا ةنطلس هيلإ ضو هنأ نسح دیسلا هدج عقو اذکو  نيدجسملا يف هتعمس اك
 اهب وه يتلا هتاهج ديهمت يف نعمأو « ققاشملاو قفاوملا هل نعناع هل يعذر

 مدعل هتعاط نع اوجرخخ ال ؛ عوني لهأل هركاسع يف هسفنب راس هنأ ثيحب « قباس
 هاخأ مآ نيح ؛ نازاج بحاص اذكو ۽ مهدالب نع مهار ينب يلجأو . عوضخلا
 ؛ مهالجأف يي برع ىلع یتأو : هعابتأ نم اهبحاص راصف « نايصعلا ىلع هدعاسو

 انه مت ًالوطم انخيش هركذ ام اذه ريغ ىلإ « هعاب ةوقل مهَماو مهنم جوزت
 دعسلا وذ وهو « هدالوأ نم هتفيلخ اضوصح هدعب نم يا هب ىدتقا كلذلو « الجع
 هدعب هللا اهرسي مث ‹ ةريهش عئاقوو ةريثك ةبراحم دعب < تاكرب ريهز وبأ « تاكرحلاو

 : دآو ىلاعت هللا هرصن نم ۰ ماغرضلا دسألا « ماظنلا دقع ةطساوو < ماركلا هما

 ؛ هدجو هيبأل ناکام هل ىلاعت هللا عمجف « دمحم يمن وأ نيدلا مجن فی في رشلا ديسلا

 يغبلا لهأ اهيف مغرأو « نازاج دالب ىلإ هجو لب « هدعس ماع نم كلذ دعو

 تداعو « ةئم عستو نيعبرأو ثالث ةنس يف اهتاهج عیمج نم اهذخاف /(۱۲)/ناودعلاو

 ؛ دمحم نيدلا لاج دحيألا دیسلا هّذج نأل « ةيادبلا نم ةنس نیتسو نيتنثا دعب هيلإ
 امهو « ةدفنقلا ةريزج عم هيلإ ةفاضم تراصو « ةثم نامتو نينامثو نينئا ماع يف اهذخأ

 . هيف يسافلا هلقن اك . اهرکذ يضاملا ةَقوَدو ةبسحلا نم بيرق

 راركتل « زاجحلا نايب باتكلا اذه يف هركذ بسا امو : يضاملا همالك بقع لاقو

 ف يعفاشلا مامالا رسف اذببو « اهفلاخو ۲۳ ةماملاو ةنيدلاو ةكم وهو « هيف هركذ

 نإ : لیفو . ناهجو زاجحلا يف نملا لوخد يو ۰ يا هنع هلقن اف زاجحلا ألا

 قيرط ىلإ ّيَط ٍلَبَج نيب ام زاجحلا دودح نإ : لبقو « زاجحلا نم نيطسلفو ةلوبت
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 مر
 يعمصألاو يبلكلا نبا هلاق دو ةماهت نيب زجح هنأل ازاجح سس « یارعلا

 . امهريغو

 : ةكم نم عبر رآ ىلعو « فئاطلا نم نیتلحرم ىلع ن ىلا نم “الإ راشلا ةماملاو

 نم ةلجَب ةفورعملا دالبلا نوكت ال اذه ىلعف «تاغللاو ءامسألا بیذبت» يف ٌيوونلا هلاق

 ةهج يف ةماملاو ةلي دالبو « ةماعلاو فياطلا نيب امم دعبأ - فثئاطلا نع ابنأل ز راجا

 « ةماعلا نم نیا يف ًالوخد رثكأ ةليجب دالب نكلو ؛ نبيا دجن ةهج يهو « "" ةدحاو

 ىلع ال زاجحلا نوقلطب ال ةكب لهأو . ملعأ هللاو زاجحلا يف يف ةليحي دالب دع مقتسي الف

 ابنوكل كلذ لصأو « ةليجب دالب ىلع كلذ نوقلطي الو « ةّيلك هنم برق امو « فياطلا

 . ملعأ هللاو نعلا 8 ةلحاد

 . ةماعلاو ةيدلاو ةكم فیلاخم : زاجحلا ّدح يف ةروكذملا فیلاخحناو

 ةكمو ملا رسکی فالخم نيج ااو لا حس يهو هرم قرف ياو

 . ۳" يمافلا مالک یبتنا < يوونلا هلاق ةمابت ن

 : (اهيف ءاملعلا فالتخاو اهتراجا و ةكم رود عيب مکح ركذ) : كلذ دعب ركذ مث
 ناف اهاركو اهعی اهعب هرک هنأ كلام مامالا نع يرهبالا رفعج وبأ خ ةيشلا ىكح : هصخلمو

 ةكم رود ءارك يب كلام لوق فلتخا : يمخللا لاقو . خسفي مل ترا و 1 تعب

 يف دشر نباو يدخللاو يربألا كلذ لقن .lami كلذ نم عنف . اهعیو
 فونع تحتف ةكم 8 ي هباحصأو كلام لوق فلتخم ١ هنأ ركذو « (هتمدقم»

 . اتەرح ل , اهلهأ ىلع اهب مللي هلا لوسر نم له ارت

 | . اتو ءارک يف فالتخالا ءاج اذه ىلعو : لاق « نيملسملل تورقا

 كلذ عنمو « آل يملأ لوقلا ىلع یتیم ةكم رود يف اركلاو عيبلا زاوجو
 ءاملع نم دحاو ريغ أل < « رظن لوقلا اذه يقو « نيملسملل ترفآ اهناب لوقلا ىلع ينبم
 . ةفلتخم تاقوأ يب هفالح اولمع « مع هللا یضر مهئافلخو ةياحصلا

 نب هللا ليعو « ةيواعمو ناّیعو رمعك نينهؤملا ءارما لعف 4 يسافلا فیرشلا لقن مع تم ما ۰ 5 5 ا 8

 ءاقباو « امف نیخرلاو بهذلا ءاملع لوقو « اهرود ىرتشم يف « منع هللا يضو ريبزلا
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 وأ ةونع وه له <« ةكم حتف يف ماعلا ل اهأ نيب فالخلا هببسو « اهب مهكلم يف ةباحصلا
 . هركذب لوطن الف ۰ هلع يق تر سم تش انوکي حلم

 اهندِعو (اهمظعو ىلاعت هللا اهفرش ةكم ءامسأ) يناثلا بابلا يف اضيأ يسافلا رکذ مث
 . اهناعم ضعب ركذ عم : نيسمخ نم ديزأ

 امو « هدودحو هتامالعو هدیدحو هميرحت بیسو ةكم مرح رکذ ثلاثلا بابلا يفو

 . هظافلا طبض نم كلذب قلعتي

 : اهيّرَحو ةكم ةمرح ىلع ةلادلا راثآلاو ثيداحألا نم ٍءْيش رک عبارلا بابلا يو

 مظعت يو « اهمرحو ةكمل سانلا مظعت يف درو امو : اهب ةصتخحملا ماكحالا نم يشو

 . مرحلا لضف يو « كلذ يف بنذلا

 نأو « دالبلا نم اهريغ نم لضفأ ةكم نأ ىلع ةلادلا ثيداحألا سماخلا بابلا يفو

 . اهلضف نم كلذ ريغو « اهريغ نم لضفأ ايف ةالّصلا

 لضفو « اهلهأ لضف نم يشو : ابیف تولاو ةكمب ةرواجمل رکذ سداسلا بابلا ينو
 ۱ . ةلحو فئاطلاو ةكم لحاس ةدج

 ةرواجنا رکذ امأق /(۱6)/بابلألا يوذل انضرغ نم بن . بابلا اذه نم ركذأف
 نسحلا نب دمو « فسوي وبأو : يعفاشلا مهنم « ءاملعلا رثکا دنع ةبحتسف ةكمب

 هب برقتي ام ةكم راوج نا : لاق هنأل كلام بحاص مساقلا نباو ؛ ةفينح يأ ابحاص

 «هکسنم» يف يكلالا جاحلا نبا هنع كلذ لقن « ةالصلاو طابرلاك ىلاعت هللا ىلإ

 ‹ ةكمب رواج نآلا ينا تب : لاق هنأ هنع يوز هنأل لبنح نب دمحأ اضيا اهحتساو

 ةهاركلا ببسو « كلام عقو مالك نم يكلاملا دشر نبا كلذ مهفو ةرواحا هرك نمو

 ةلقو للملا فوح «ئرقْلا» ي یربطلا بجا لاق ام ىلع ءاملعلا نم اهآر نم دنع

 تسيل ةيصعلا ناف  كلانه بنذ باکترا فوخو « ناکلاب سنألا ةموادمب مارتحالا

 هبلقو مرحاب رواج نم : يجاجزلا ورمع وبآ لاق « قارفلا ببسب قوشلل اجیبنو ؛ اهريغك

 ةرواحنا هركي مو : يربطلا بح ا لاقو « هنارسخ رهظ دقف یلاعت هللا یوس يشب قلعم

 اب لیاقیف بنذ نم فاخي امو « ةليضف اهن : اولاقو ؛ ريثك قلخ يف لبنح نب دمحأ
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 ةعبرأ لب ينلا باحصأ نم اهب لزن دقو ؛ باوثلا فيعضت نم نسحأ نمل ىجرب
 «حاضبإلا» يف يوونلا ركذو «ىرقلا» يف ۳۷ يربطلا بحل مهدرس « الجر نوسمخو
 لاق ام وحنب ءاملعلا نم اههرك نم ةهارك للعو « ةكمب ةرواجلا بايحتسا راتشا نأ

 تانسحلا فعاضت نم اهيف الف ایحتسا نم امأو : يوونلا لاق مث « يربطلا بحا
 . نوصح ال اهر ةمألا فلس نم هب ید نم اپ رواج دقو « تاعالا
 ةدع يف وه اك اهانكس يف هلي يبلا ةبغر ةكمب ةرواحما بابحتسال لدي : تلق ینا
 اطرح اهضعبو : ةكمب اهضعب نكامأ ىلإ دوعلا هنع هلا ي ىضر لالب یو « ثيداحأ

 من ال يمهرجلا ضاضم نب رماع نب بلاغ نب ركب رعش نم هدشنأ يذلا ينعب ينعي - هلوقب
 : وهو ةكم نع ةعازخ
 لیلجو رخذإ يلوحو خفب هلل نیب له يرعرش تيل الا ۸و رم سا 9 ر س7 هام و 2 21
 لیفطو ماش یل نودې لهو ةجم هابم امو ندر لهو

 اهلضف يف يسافلا فيرشلا هركذو « اهانعم يف "لوألا هنمضت ام اذه ريغ ىلإ
 . هداریاب وطن الف اف تولا رکذو

 : لج

 ةدج لضف نم يش رکذ /(۱۵)/وهو,هدارم ضعب اندصق نم هدعب رک ذنلو
 ورع ىلإ هدنسب هک افلا لاق : هصخلمو « هدعأ اک اهربخ نم ءيشو ؛ ةكم لحاس

 جو + طابر ةكم , : ل هلا لوسر لاق : لاق هدج نع هيبأ نع بيعش نبا
 امو «ةكم اوم ةدج ا : لوقي ءاطع تعمس لاق حیرج نبا نعو « ؛داهج

 م داهج ةدجو شر ةكم لاق جیرج نبا نعو  انم هب ۲۳۳ جرخي الو ةكم ىلإ هب

 لضفك « طبارملا رئاس ىلع َةَدُج طبارم لضف نوكي ْنَأ وجرأل ينإ : جيرج نبا لاقو
 جبل يك ندع جت رق نش نو دا زاس لع اك
 تنا نیو : : لاق اهفرشأو سلاحا لضفا يف انلعج يذلا هلل دمحلا : تلقف تلقف « مارحلا
  فلأ نب ايف مهردلاو « ةالص لأ لأ رشغ ةي ايق هما: نع
 يلب امم هللا كمحر : تلق : لاق «ِِرَصَب كَم اهيف رظانلل رفعي ٠ كلذ ردقب اهاعأو
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 لی نیس ن ل د لإ هدب يا لق « رحبلا يلب ام : لاق ؟رحبلا
 - بتكلا وأ - باتکلا اذه أرقأ لجر يا : لاقف ةدحجي يحَبَسلا دف انثدح لاق

 ل ءادهشو لق اي اوك هه هتك نم لجو زع هلا لزنأ ايف دجأل

 يف دئاوفلاو « اهلضف نم اذه ريغ ىلإ « منم لضفأ ضرألا رهظ ىلع ذئموي دیهش
 . اهخيرات

 نبا ناثعو « مظعالا ةكم لحاس نآلا يه ةّدُجو : ايف يمافلا فیرشلا لاقو
 ةنس يف لس امل « كلذ يف سانلا رواش نأ دعب ًالحاس اهلعج نم لوأ هنع هللا يضر نافع

 . ۲۳۹ كلذ لبق ةكم لحاس هما تناکو « ةرجها نم نیرشعو تس

 ناشی نيَدِجْسَم اهب نآ رکذو ؛ اهب قم روس ةدجب یار هنأ رج نبا ركذو
 هيف نيتيراسل « سونبألا دجسم هل لاقي امهدحا أو « هنع هللا يضر باطخلا نب رمعل

 فورعم ريغ رخألا دجسلاو « نآلا ىلإ فورعم دجسلا اذهو «سونبألا بشخ نم
 رفظلا كلملا ةراع نم وهو « ةدجي ةعمجلا هيف ماقت يذلا دجسملا  ملعأ هللاو - هلعلو

 . يتغلب ام ىلع نملا بحاص

 نمز يف ةددعتم نكامأ هتلبق يف ددجت دقو ٠ قيتعلا عماجلاب نآلا فرعیو : لوقأ

 نمز يف مث « يروفلا هوصناق فرشألا كللا منم هيف مع نم رخآو « ۳۹ ةسک ار
 « نامزألا ىَدَم مهتلود هللا مادأ « ناثع ينب كولم نم ةوفصلا ةوفص « نامزلا نيطالس

 . ةعمجلا هيف ماقتو « همرکو هللا لضفب كلذو « همدقمو هرخؤم نم ۳۷ اًريثكاهيف اورمع

 فرعيو « ماشلا نم رحبلا ةهج يف عساتلا نرقلا رخآ ددجتملا دجسملا يف اذكو

 . يمجعلا يزاريشلا يلع اجاوخماب
 يلصي « ةّضْرْفلا باب ىلع ثلاث دجسم يف ةعمجلا مام يها ۷ موم مايأ ينو

 لب هيف ةعمج ال سونبألا دجسمك : دجاسلا نم ۳٩ ههريغ اهيفو < ةدج بئان هيف
 رر

 . دباع لك هيف يلصب

 ىلإ هدنسب يهك افلا یورو : يضالا همالك بقع يسافل نيدلا يقت فیرشلا لاقو

 . راصتخاب یبتنا . ةدحي رسا ما ءاّوح رق نأ « اههنع هللا ىضر سابع نبا
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 لزنم اهنأ رک ذب  ةقيتع ةديشم ةبق هيف عضوم حي ناك هنأ : اًضيأ ريبج نبا ركذو

 ريق هل لاقي يذلا وه عضوملا اذه لعلو ؛ مالسلا ابيلع مدآ جوز ءرشبلا ما ۳

 هللاو هب تنفدو ‹ هيف تلزن نوكت نأ عنام ال دا  ةدجب روهشم ناكم وهو ء ءاوح

 : هرك ذي مل ريبج نبا نوكل : هيلا راشملا عضوملاب ءاوح ربق نوكي نا دعبتساو  لعا

 رود او  عأ هللاو یخ نمزلا نم هتلحر دعب اف وهو « هيلع لع هافتل الا كاذ
 . لاعت هللا همحر يسافلا مالک ینا

 رمع نيدلا ممن ظفاحلا يج تيار دقو : بو هقفوو هر هللا رفغ هفلؤم لوقب

 هنأل ةدجب اهتيمست بيس نا ۳۳ هتايئادلب ةدوسم يف ركذ « يلاعت هللا ةمحر يكملا دهف نب
 . ماعلا يف نم عيمج ٌةدَج يهف ٠ ءا تنفدو ءاوح رشبلا 3 الز

 ةدَحلاو « رهنلا یطاش مضلاب جلا : «ةیاهنلا» يف ريثألا نب | نیلا رع ظفاحلا لاقو

 . ینا هد ةكم دنع يلا ةيدلا تیمس امو ۰ ۱۷)/اضی

 اهنأ رک ذپو « ةريبك ةئيدم تناك اهنأو « ابناطتعا مدق ىلع لدت ةميدق راثآ اهبو
 : اهونبو راحت اًموق اوناک مهنأل : هيلاهأو يسرافلا نالس اهنكسو سرفلا نمز نم تناك
 ركذ نب نيربو ربورح نب رايرهش نب درج نب دزي نب ربربو نب درح ءانب يه لاقيو

 « واني نما اهروس اوب اهونب الو « سرفلا ناينب نم اهنأ روهشلاو ٠ م ار نب رايرهش
 : باوبأ ةعبرأ هل اولعجو هوكحأو «رابشأ ةرشع طئاحلا ضرع اولعجف

 . ةمودلا باب

 قراس دالبلا يف قس اذإ ؛ مسلط هيف رضعخآ رجح هيلع ناكو « ۲۴ ةنيدملا بابو
 .رجحلا يف بوتكم قراسلا مسا دغلاب دجو

 )٩۱( هک بابو

 .رحبلا يلب امم ةضرفلا بابو

 لوح رحبلا ءام رودي ناكو « قمعلاو عسولا يف اًميظع اقدنخ دلبلا لوح اورفحو
 ءرحبلا جلا طسو يف ةريزج هبش ذئموي دلبلاو « رحبلا ىلإ هنم لضفي ام عجريو « دلبلا
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 نیتسو ةينامث اونبف « ءاملا ةعبض نم اوفاخ « نيصحتلا ةياغ دلبلا سرفلا نصح ل ت

 كلد,لثمو : اهلخاد ةثم ثالث : لاقیو « اهلثم اهرهاظب اونبو « دلبلا لخاد اجیرهص

 . اهجراخ

 9 ۳۹ 3 م سم ل 5

 ىلع ةيواخ راثالا تيقبو ۰ ترمدناو تسردناو تبرخف اینم اوجرخ سرفلا نإ مت

 . اهشورع

 4١ نیلا مشاه نس دوواد ريمألا ةلود ف تارعالا اتكلم 9

 اهضعب لصتي « دلصلا رجحلا يف ةروقنم بابجأ اهب ةميدق عناصم نآلا اهجراختو
 . ةرثك ءاصح الا قوفت ضعیب

 : ماعلا فارطآ نم اهيف عمتجمو « روساکلا رجحلا نم اهؤانب ةريثك رود دلبلا قو

 يف اضوصح ۰ مجعلاو نعلاو برغلاو رصم رايد نم ؛ رومعلا رجتلاو روکشلا حبرلاو
 نم هيف عابيف : عساتلا نرقلا طسو يف ينعي ۰ نينسلا هذه يف ددجتلا يدنفا مسولا مايق

 . ىلاعت هللا الإ هيصحي الام ةجتنلا ةعتمالاو ةبولحلا عئاضبلا

 . اهلصحتم نوضبقي ةكم بحاص نم باون ابو

  اهسوکمو اهمزاول ضبقب  رصم بحاص نم ريمأ اه لصي يدنلا مسوملا مابأ يو

 ىلع ريثكلا كلمسلا ام داصیو « ةريهش تاهج ىلإ فرصنت ةريثك بالج اپفو

 . لاعت هللا همحر ىدج مالك یبتنا . ةددعتم عاونأو ١ تفلتح /(۱۸)/سانجا

 6۳ ,هتاینادلب» يف « يواخسلا دمحم یسمشلا ةدمعلا ظفاحلا انخیش اهرکذ دقو
 ا 01

 ةاضقلا يضاق ةجحلا مامالا انخيش ايف لأ لب « هب لوطن ال ام هريغو مدقت ام بلاغب
 افيطل افيلات « ىلاعت هللا همحر يكلامللا بوقعي نب دمحم نيدلا مجن نيفيرشلا نيمرحلاب

 تدهاش ينكل < هيلع ْفِقأ مو ۰ «سورحا ةدج رفت نع < ع سونأملا رهّزلا مسنت» هام

 فرشألا ةيرصلا رای كم اننمز يف ترا ا ناکو <« يلع نآلا رول اهروس

 ]۱ يا سا يكل اك
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 نملا ةهج نم هلوطو : ةيرحبلا ةهجلا ال . ةثالثلا اهناوج نم دلبلاب طيح مرم وهو
  يرصلا ديدحلا عارذب ثلثو غارذ وهو : نآلا لا لتا لمعلا عارذب عارذ ةئم نامث
 نمو « لمعلاب عارذ ةثم تس يناملا بابلا ةهج ىلإ ةلبقلا لباقت يلا ىرشلا ةهج نمو
 نمو « لمعلاب اًعارذ نورشع نيبابلا نم لك نيبو ۰ كلذك هنكر ىلإ يلامشلا بابلا ةهج

 « نملا ةهج نم رحبلا يف جرب : نْيجْرُب ةهج لك يفو  اًضيأ عارذ ةئم ينامث ماشلا ةهج
 راسي ىلع جربو « يناعلا بابلا نم حراخلا نيمي ىلع جربو « ةلبقلا ةهج نم هيذاحم جربو

 ؛ اًضيأ رحبلا ةهج نم هيذاحم جربو ماشلا ةهج نم جربو ۰ يماشلا بابلا نم جراخلا
 « لمعلاب اًعارذ رشع ةسمخ ضرألا نع اهنم جرب لك عافتراو « جاربأ ةتس اهتلمجف
 : سدسو عارذ اهضرعو « ناعارذ ةفارش لك لوطو « اهقوف فيرارشلاب كلدو
 نورشع جاربألا نم لكلو « سدسو عارذ ىرخألا ىلإ ةفارش لك نيبو عارذ اهكمسو

 ةثالث روسلا ءانب رادج ضرعو « توحنم دحاو رجح ةعطق ام ةفارش لكو « ةفارش
 عبرأو فلأ رحبلا ةهج نم دلبلا ضرعو < عرذأ ةرشع ولعلا يف هعافتراو ۰ لمعلاب عرذا
 نمل دورابلل يمارم هبو « لئاه رادج /)1١9(/ نّیلبقلا نيجربلا ردص يو « عارذ ةئم
 ةفارش باب لكو لع يفو « لمعلاب عرذأ ةعست بابلا نم لك عافتراو « اه برحلا دصقب
 عارذ ثلث هكمسو « ديدحلاب حفصم يرحب بشخ نم وهو « برحلل يمارمو تاقاطو
 دمحلا هللو « كلاس لكل دمتعم لصأ نم هتررحو « كلذ عيمج تدهاش اك لمعلاب
 . كلانه

 (؛5)4 يع ةعبس.ةنس يف اهم ةع اًرارم ةدج روس يف دیز يضاملا خيراتلا دعب م
 طسو يف عباس اجرب ؛ ((4*! يبسكراجلا راعلا كلب رياخ ةكم شاب) رمع ةئم عستو
 بلان رمع « ةئم مستو نيرشع ةنس يف مت + « نملا ةهج نم ةدج روس هب لصوأو « رحبلا
 (49) یک باب هيلي امم لعجو « ماشلا ةهج يف انما اجرب  يدركلا نيسح يماسحلا ةدج
 جاربأو روسب اهطوحو « تويبلا نم اهوح ام عم ةميدقلا ةضرفلا رمعو «ربلا ةهجل

 يف رحبلا نم ةلصاولا لومحلا اهيف لجن « نيريبك نيشوحو ۰ نك اسم ةدع ىلع ةلمتشم
 ةدج بئان ابیلع سلج « نينربك نيكد نيب ضرعتو اهریغو ةيدنملا بک ارلا
 رایدلا ناطلسل « هريغو دنهلا نم الا لصاولا رشعم نوذعأی اف نورشابلاو « اهرظانو
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 تانیعیسلاو « رابکلا مفادلا نم برحلا تالاب انحشو جاربألا سرحو « ةي رصلا
 دازو « نیرشعو نيتنئا ةنس ي 3 نیلوذحما جنرفلا روهظ دنع عفنلا ام لصحو « راغصلا

 كولم نم ةوفصلا ةوفص « نامزلا كولم ةلود مايأ اهروس يف جاربأ ةدع ءانب عم اهنيصحت

 . نامزلا ىدم مهتلود مادأو « ناكرألا مهب هللا دیش « نائع یب

 يف هال ذخأب « ةيضرم ةيناث ةضرف « ةيبلا ةكم بحاصل نآلا لبق نم ايف ناكو

 نم اهريغو ؛ ديعصلاو نملا نم الا ةلصاولا ةقلطلا بالجلاو « يندعلا نم ٌهلَّصَحَتُم

 الإ لصاولا نم رثكيو « ايف كرابي ىلاعت هللاف « ديرملا ريخلاو بحلا

 دئارفلا» ةامسملا يتاَئاَدلُب يف اًريثك هتطسبو « ماظنلا اذه يف مالكلا تلطا دقو

 . هب ملعأ لاو هلصأ يف هبلاط هعجاريلف ؛تاینادلبلا دئاوف يف « تايبلا

 : فئاطلا

 خيش ركذ ٠( )/هربخو « فئاطلا دلب لضف نم يشل « هركذو اذه دعب نم عجرنو
 ىسيع نب ريبزلا نب هللادبعل هدنسب « همالك بقع « ًاىسافلا نيدلا يت ىضاقلا انخويش

 نب هلل دبع نب دم قد لاق ۽ ثراخلا نال دبع طئدح لاق « يشرق يدي

 هللا لوسر عم ان : لاق ٠ هنع هللا يضر ماوعلا نب ريبزلا نب ةورع ن زرع هيبأ نع ناسنإ

 فقو « سلا دنع انك اذإ ىتح - فئاطلاب ُّناكم : يديمحلا لاق هل نم . هلل

 ناکم : يِدْيمْحلا لاق اخت ليقتساف اهوذح دوسألا نا فرط دنع تل كيم هللا لوسر

 جو دي : لاق م ‹ سانلا قفنا ىتح فقو مث « هرصبب - بخن هل لاقي فئاطلاب

 لاق « ایت هزاصحو < فئاطلاب هلوزن لبق كلذو ۰ «لجو زع هلل مرحم مارح ههاضعو

 يأ ننس» يف وهو ٠ لا نع يا ِةحيشَم يف هانبور اذكه : عاقل

 لاق : لاقو « يوونلا هلاق ام ىلع فبعض هدانساو ؛ «لبنح نب دمحأ دئسموو (دوواد

 ال نكل « فئاطلاب او وهو جَ دیس مرحب «حاضيإلا» يف لاقو ؛ حصب ال : ٌيراخبلا

 هميرحتو : لاق هنأل نْيَلاَبحا حو ديص ميرحت يف يربطلا ٌبِحُمْلا زكذو « ىبتنا هيف نابض

 يف ُهمْرَح نوكي نأ لمتحيو « اندنع لمعلا هيلعو « هل ىّمِحْلا هجو ىلع نوكي نأ لمس
 . "خي مث تقو UV) 1es رد
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(1A) وه : ليق - جا دیدشت ولاولا حتقب - جو : : لاقو . دّرتْلو بخت نیب م 

 - ءاحلاب - وَ « یبتنا ةقلاعلا نم قحلا دبع نب وب ىست . هسفن فئاطلا یضرا

 مجاب - - اجو نأ رکذو « يوونلا هنع ىكح ایف نكامألا يف يمزاحلا اهرکذ ن مع ةيحان

 ليقو + فئاطلا نوصحخ مسا م جو : : يمزاحلا : لاقو لاق ای هش امر

 بحاص لاقو 3 عك فئاطلا يدو وه ؛بذهلا» يف E اق : 00 دحاول

 تب لر ار نم کا ی یورو <« یا ( سدقم 21 نا : ثيدحلا ف ءاح دقو
 « «حوب هلا امأَطَو ةاطو رخ نإ لاق تيلي يبنلا نأ « نوعظم نب ناغع ةأرما مكح

 لوسر اهازغ ٍةاَرغ رخآ /(۲۱)/هریسفت : - ةنييع نبا ينعي  نايفس لاق : ی
 وبأ خيشلا ركذو « یبتنا . افيقث هراصحو فئاطلا لهأ هلاتقل فئاطلا لهأ ملل
 ؛حاحصلا» يف يورو : لاق هنأل احاضیا هديزيو ريسفتلا اذه قفاوي ام يقرويمْلا ن ۷
 . دمحم وبأ انخیش ناك ام كلذ يف لبق ام نسحأو « جوب هللا أطو قاطو رخآ : يرهوجلل
 لهأ اهب هللا أطو ةوزغ رخآ : لومي ؛ يرذنملا يوقلا دبع ن + مظعلا دبع ظفاحلا نب دم
 هفلأ ءزج يف يقرويلا كلذ رکذ - یلاعت هلل اهفرش - ةكم حتف اب « فئاطلا ةوزغ كرشلا

 يف هركذ امو ؛ ةيرغ ةلئسا هيفو «حوَو فياطلا ضعب ضعب "7 لضف يف جهملا ةجبب» هامس
 كم عتب يأ تل تي و لجو زع هلوق يف ىور هنأ ف فئاطلا لضف
 لر الو : لاعت هلوق يف نورسفلا لاقو « هيلإ اهحأو « هيلع دالبلا مهأ فئاطلاو
 لاج قا نرقف + فئاطلاو ةكم اه : اولاق ب مظع نیر نم لجو ی اع نام اذه
 هردقو ههنک نع ةرابعلا زجعت يذلا رخفلا ةياغ كلذ يفو « مارحلا هتيبب تثاعن هلالج
 اف . نئاطلاو ةكم يف تلزن اهنا : ةريخألا ةيالا يف يهك افلا لاقو : ىبتنا هتبهامو
 رخآلاو « سمس دبع نب ةعيبر نب ةبّثع هنأ : اهدحأ لوق لجرلا يف ىكحو : لاقي
 لب يهو : ةكم فيلا نم يهف فئاطلا اأو : لاق « ينقتلا بم نب دوعسم هنأ
 نم الجر الوب ةفيلخلا ناكو . ىضم ايف ءافلخلا دنع طخ هل « ءاملا دراب ءاوملا بيط
 . یہ 20 ةكم بحاص ىلإ اهتبالو لعجت الو : هدنع

 زاج ىتح : نيفصن هل تجرفنا يلا ةّردسلا ام طب يل بس راثا فئاطلابو
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 ةوزغ يف : ناتسو رثاس وهو هقيرط يف هْئضرتعا امل كلذو « نیقاس ىلع تيقبو ای

 صعبو . «ءافشلا» يف ضايع ىضاقلا هنع هاكح امف كلروف نبا ركذ ام ىلع . فئاطلا

 . “هب نوكربتي سانلاو « نآلا ىلإ قاب ةردسلا هذه

 نب هللا دبع ديسلا ربق هيف يذلا دجسلا روم يف هب يبنلل بني دجسم امو

 ترمأ) : هيف بوتكم رجح هجراخ نم يلبقلا هرادج يف نأل : ایهنع هللا ىضر سابع

 دجسم ةراعب - اهاقب هللا لاطأ نیملسلا دهع ةالو ما لضفلا تنب رفعج مأ ةديسلا

 . ةئمو /(۲۲)/نیعسنو نيتنثا ةنس كلذ نأ هيفو (فئاطلاب ملم هللا لوسر

 ربثلا يف بوتکم هعماو « اههلع هللا ىضر سابع نبا ربا ريق هيف يذلا دجسملاو

 حي رض اهيف يتلا ةبقلا يف بوتكم نملا بحاص رفظلا كلما مماو « دجسملا اذهب يذلا

 . هل هتراع بسب + سابع نبا
 0 ترس سور ر٤

 . فئاطلا لهأ دنع ةفورعم لس ىنلل بس رخآ عضاوم فئاطلابو

 مرم

 هنع هلقن « فئاطلا لها لضف يف ارح رِكاَسَع نب مساقلا دمحم وبأ ظفاحلا ركذو
 : ۳ ۳ 8 و ی

 هللا لوسر تعم لاق رفعج نس داع ۳ كللا دبع نع هّصنو «یرقلا» يف ریبطلا بغا

r۶ 3 5 03 ۶  
 < ۳ ره 22 5 5 05 1 5

 «فئاطلا لهاو ةنيدملا لها يتمأ نم ةمايغلا موي هل عفشا نم لوا» : لوشي 3 و

 (oY) ا
 ۰ ید

 نأ بسنلا لهأ ضعب رکذ : ىلبهسلا لاقف « فئاطلاب فئاطلا ةيمست يف فلتخاو
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 نم ةدنك نب عترم نب كلام نب كلام فدصلا مساو فصلا ۳۳ رب دل

 مکل ينبأ الا : مهل لاقو ؛ اهب ماقأف فيقثب قحلف هموق نم امد باصا : تومرضح

 ايف يليهسلا هيلع ضرتعاو يركبلا هرکذو ۰ فئاطلا هب يّمُسف ٌءانبف مكدلبب نی ًطئاح

 ببس يف ليقو +  لوقلا اذه قفاوي ام يبلكلا نبا رکذو « َنوُمَّدلا بسن يف هركذ

 ضعب ركذام ىلع : ةعكلا لوح هب فاط مالسلا هيلع ليربج نأ : فئاطلا ةيمسن

 كبر نم فِئاط اًهْيَلَع فاطف لو : نون ةروس يف ىلاعت هلوق ريسفت يف لاق هنأل نیرسفلا

 لوح اهب فاطف ةكم ىلإ اهب راسف : اهعضوم نم اهعلتقا ليربج نأ 4 نوت هو
 ٠ ابیلع فاط يذلا فئاطلا مساب تيمسف . مويلا فئاطلا ثيح هللا اهزنأ مث . تلا

$۳ 



 , "40 يلیهسلا باتک نم راصتخاب یہا . اهب فاطو

 لوح اًعْبَس هب لیربج فاوطل فئاطلا يمس فئاطلا 3 يقرزالا نع يرويلا لقنو
 قزراو و : لوقي ثيح مالسلا هيلع ليلخلا ميهاربإ ةرعدل ماشلا نم هعلتقا >l تیبا

 يسافلا مالک ىنا . باوصلاب معا هللاو 4 نورکشُب لم تارا نم

 نیا ریا لئاضفب ۰ شئاطللا ةفحن» ينلؤم يف فئاطلا لئاضف نم اریک ترک ذ دقو

 دئاوفلا ٤ « تالا دئارفلا» هامسلا ينايناَدْلُب ٤ اذکو ۲۳ «فئاطلا جود سابع

 هبق تززو ادوعو ادب ثيدحلا هيف تأرقو 3 ىرخأ دعب ةرم هتلصو دقو <« «تاینادللا

 ةتدهاشف « ايبلع هللا ىضر سابع نب هللا دبع سابعلا يلأ « نارقلا نامجرت ربح لا حب رض
 , ةديدم ةريثك ةهك اهل اّرجشو « ةديدع یرق فئاطلا دالب 5

 و يس ۰ 3 2

 (*۷) لزانلا نو هاو فجفجلاو میقلو (0) ةليخألا وأو « ةمالسلا ةيرق اهنم
 نوت ؛ ةكم لعأل ةهكافاو بلل اذ بلي يا یر نم اهريغو <« و

 خوخلاو 3 طالب یمسلا نيتل  توتلاو تعلاو نامرلا يهو < هک نوجپس و

 ریعشلاو قلا لاو 3 ر ال اليلق شمشلاو حافتلاو 3 كس یمسلا

 , كلانه بلحم ام ع كلذ ريغو

 نب دمحم نيدلا لاج « ةكمب ةيعفاشلا يضاق ةجحلا ةمالعلا ةبجَحْلا خيش رد هلو
 كلذ ُدَعُبَو  فئاطلا جو رام يف لاق ثيح هيلع هللا ةمحر يكلا يردبعلا يبيشلا يلع

 ؟ ی وأ طقس رانا هه ىَرَتا يل لاق جو َراَمْلا يبحاص یار رص م م2 ar أو 1 م 3 3 3 2 ل قو ۳ مس
 و سس ر هم

 ۸ نجم |( نم لیتو ىج هی منا نينه ًيلك هل تلقف

 یکم وه : - هلا حتفب - یتجمو « ناكم مسا  ةانثلا ءاتلا ضب - ىنجُنو : : لوق

 فئاطلا ىلإ 59 اًضبأ يبيشلا لوقو : انجلا تقو رقلا هيف عضوي ء صوخ نم
 ناو مطب دغ ریس مهبح يف فيان اين اي ر

۳ 3 ٩. ۶ 

۳ 
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 ع ۴ ىشمدلا رکاسع نب باهولا دبع نب دمصلا دبع مساقلا وبآ مامالا لاقو

 : اهنع هللا يضر سابع نب هللا دبع ربقو اش ج ىلإ ونتي

 ل روق و ت 9م كي ر مروا

 ص ر م ۾ سا رل ي رس 1 رم ورم

 اّمالسو ةيِحَت هندل نم ی انبَحْلا هل يَ
 رس

 امانا يرابب اخیر اًيِداَغ يمالَس فلیلع یا ماما ای

 اماقسلاموسجلانم ىل( )كش املج موج قلا لح تیک

 ل و 13 8 3 اور < را ورق را رورو م

 لبنع لكب ضرا نم كيده دود دودخلل جو وج يف

 دیصم هيف سيل ًالحم مركأف هّدجک اهلم ٍدْجَمْلِل اس جو

 اهنم هللا زثك < ةفيرظلا جهل نك امألا لئاضفو < ةفيطللا تايبألا نم اذه ريغ ىلإ

 . ۳۷ مرکو فرشو 4 رتل دلم انديس هات اهرامع مادأو

 : نارهظلا رم

 اهريغو « َنارْهّظلا رم يداوب « نامزلا اذه يف ةدوجولا ةيدوألا ركذ يف نآلا عرشنلو

فورح ىلع ةبترم « ةفص لك ىلع <  اهلسو اهولعب « ةفرشملا ةكم لاعأ نم
 ٠ مجعملا 

ف « مجعتسا نم لع اهظفح لهب
 ناك نو « ةلصفمو ةنيبم مث 5 جم اک را

 دو 4 رشا امث دوجولا لیصفتلا يف او 3 لاجإلا ي هركذأف « رثد دف اهضعب

 ةكم بحاص الاغ كلم نادلبلا نم ة ةتس يهو « رباغلا نمزلا خيرات يف هركذل رثاودلا

 . ناوضرلاو نمحرلاب هللا هدمغت < نالحع نب دمحأ دیسلا 6. ناك

 دقعلا» هفلؤم يف يسافلا نيدلا يبت يضاقلا انخويش خيش لاق ١١ رسا : اهلوأ
 مسرع

 اف ويح رم يداوب خا , نالجع نب دَّمْحَأ ديسلا ناك ةكم بحاص نا : «نیفلا

Éو و و  

 . رییصالا اهنم « اهيف هل كيرش ريغ نم اهکلف

 دقعلا» نم هتمجرت يف وه اک ةعم ميسو نيناغلا يف ادوجوم اهکلام ناکو : لوقأ ١

 د



 يف هنأ : لوقي تاقثلا ضعب تمعو : يدارا اذه لح وقح م نالو ۰ ۳ «نیقا

 لج كامو ؛ رصقلا تحت - ةلمهلا ءاحلا حتفب - ةَدَح نم برقلاب زن يداو لفسأ
 هللا لوسر ناك : وهو : يتآلا مومجلا يف يج هرکذ يذلا هلعلو : فصل هل لاقب
  تاّوارفصلا نم طیب نيح ؛ نارهظلا رم يداو یندآ نم يذلا لیسلا لزنی هلي

 حلص دنع لزن كانهو « رجح مال قيرطلا نب نيبو « هو هللا لوسر لزنم نیب سبل
 ىبنا شيرف

 نآ ؛هدّقع» ي يساملا يتلا ركذ - هثلثم ءاث اهدعب ةدحوملا ءابلا حتفب - یّلبلا ابناثو

 ادوحوم ناكو < ايف هل كي رش ريغ نم اهكلم ناك ةكم بحاص نالجع نب دمحأ ديسلا
 . ٠ یبتنا ةئم عبسو نیا يف

 ةلخن نم اهنا «هئافش» يف يمافلا فیرشلا | لاق - اهعيمج حتفب - ةّرشَب : كانو
 عاطقنال اننمز ٤ تریدو « بضل ةيرق دعب اهلفس يف يهو )للو . ةيماشلا

 ةالصلل ةعاجو ماما هل دجسم اف ناکو « رشاعلا نرقلا نم نیرشعلا دودح يف

 ال تیملا يپحنا ناحبسف ٠ ا
 دقعلا» يف يسافل يتلا لاق رم يداو ولع رباج يب ة ادم يداوب عاقبلا : اهعبارو

 لابعلا ا 59 اهابحأ ؛ ينسحلا نالجع نب دمحا ديسلا ناك ةكم بحاص نإ «نیفلا

 نرقلا يف هدعب نم ترثدو « ةثم مستو نينافلا يف ادوجوم ناكو : لوقأ : اهيداوب
 ت . مساتلا

 : «هئافش» يف يسافلا فیرشلا لاق - ورد ريغصت  رْيَمْع يب فيخ : اهسماخو
 ةع تعطقناو  هرثام تريد دقو كرابلا قيرط يف ناكو . لوقأ . ةيماشلا هل نم هن
 . ۳۳ عفان ملاع لك كلذ ملعيلف + عساتلا نرقلا رخآ يف . يسافلا دعب

 مظع دجسم نآلا هنم رهاظ « ةورع ينأو مومجلا يداو نيب وه حتفلا : اهسداسو
 يف ؛ ىلاعت هللا همحر يکلا دهف نب رمع نيدلا محن ظفاحلا يدج رکذو < 00
 كلملا دبع في رشلا ةمجرت نمض « يبافلا يبتلل «نيفلا دع دقعلا ليذ « نيكل ردلا» هملؤم
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 ناك اب عیبر طابر خيشو :هکم ليزن ۲۷ يسحلا زجل ا مشاه نب قحلا دبع نب كلملا

 ًاكرابم ًالاص ناكو ةو ينأو مومَجْلا يداو نيب . حتفلا دجسع فيصلا مايأ ل

 يئايْحَللا دوعسم نب ةدوع خيشلل دجسلا اذه يف اهرهظأ ةماركب هنع ربخأو ۳۳

لا الإ هلا ال : لاف : حتفلا دجسع اموی هدنع ناك هنأ وهو .  ةورع ياب نك اسلا
 يلع رم هل

 اذه يف رهظلا نم تام ةكم ريمأ نالجع ۳ نسح دیسلا نأ ينتربخأو : : ةلاقتلا ةكيالملا

 ءاجف ءٌهَماَدَق مويلا كلذ .بکف كلاه ءاهقفلا ضعبل لاقف : كلذ همتكتساو ..ب

 ةنس ةرخآلا ىداج (؟) ةدعل رشع ةعبس سيمخلا موي وهو :مويلا كلذ يف هتوع را

 نما تبسلا ةليل رحس يف كلملا دبع خيشلا توم ناكو < ۲۵ ةئم ناتو نيرشعو عست

 همحر هب كربتيو رازي هربقو یالعلاب نفدو تکه ةئم نانو نيعبرأو سست س نامش

 .لاعت هللا

 ؛ةيرق نوثالثو ةتس ابندعف «ةنمزألا هذه يف ابنم دوجولا ةيدوألا نم محل امأو

 . ۲۲ بضنتلاو نادربلاو ةيماشلا : يهف «ةلخت يداوب ةعبرأ اهنمو رم يداوب اهلاغو

 «ةلوسو ةمْيّزلا ةيناعلا يفو

 . ۲۳ ابالکلاو حضاو نايرلا عم وه ةعبرأ كرابمل يداو يفو

 . طيماوو ةَريَمُجلاو جو لايعلا ما :ًاضيأ ةعبزأ ۲۳ رباج ييب ةده يفو

 ةطزخلاك :هعاونأ ىلع بوبحلا عیمج عرزب اهعمح يو
 ةرذلاو نخدلاو ريعشلاو

 .دنفاب : لاقیو «نعلا نم توم رضحو نادوسلا دالبو کم صاوخ نم يهو .ةسقدلاو

 ءاهضعب يف ًاقرفم اهناکس مدال .ةرضخلا عاونأ عیمج عرزب ةكم ةيدوأ يفو

 0 يمسلا ءرضخألا خيطبلاو هلل هلل هفصو اك - دوضنملا حلطلا ينعأ - زوما

 : هعاونأ عج لیخنلا ىلع ٌبْطرلاو «رابتلاو الو ؛زیرخلاب یمسلا ءرفصألا خیطبلاو

 :لجفلاو َتْقَللاو رزجلاو ةيمابلاو صاقلقلاو ءابدلاب یمسلا ؛نیطقیلاو «ناجنذابلاو

 ةيغافلاو ناحيرلا مومشلا نمو «نوميللاو میللاو «ةربزكلاو موثلاو ثارکلاو ةيخوللاو

 لصحو « هناریج ىلع هب هللا لضفت ام اذه ريغ ىلإ .يداولا صاوخ نم وهو «يداكلاو

 .هماعنإ ليزج ىلع دمحلا هللف .هناوآ ةدم يف مفلا هب مهل

 (ةلص ثحبلل)
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 يشاوحلا

 مشاه ىلإ هبسن قاس نأ دعب «فئاطللا ةفحت» باتک يف دهف نب هللا راج لاقو . ۲۳۱/۹ : ؛عمأللا هوضلا ( ۱)
 شا يضاقلا ن هلل دبع نب دمحم يلأ نب , دمحأ يلع يأ لضافلا فيرشلا نب رار : هدعیو انه اک دمحم
 ةيفنحلا نباب ريهشلا دمحم نب ةرحلا ليتق رفعج نب هللا دبع نب يناثلا رفعج نب ىردِملا س سر هللا دبع نب مساقلا

 . (بلاط ينأ نب يلع نب
 . (انسا) برق ءرصم ديعص نم (نوفصا) ىلإ ةبسن ( ؟)
 (ةكم وخرؤم « دهف ونب) هناونع ثحب (ىرفلا 1 ةعماج) يف يملعلا ثحبلا زكرم سيئر ديشرلا رصان روتكدلل (۳)

 ةنس لوألا يداج يف (ضايرلا ةعماج) اهنماقأ يلا (ةريزجلا خيرات ةساردل لوألا ةيملاعلا ةودنلا) يف هاقلأ
 . اهدعب امو ٩۰۸ ص ۱۱ س «برعلا» ةلحم يف ثحبلا رشنو (م ۷ ليربأ) مه ۷

 . ۲۸۲ ص ٩ ج عمالا هوضلا ( ؟)

 . خلا بیرقتلا ةياهن لیمأت ۲۸۲/۹ : ؛ عماللا ءوضلا» يف يواخسلا هامس ( ه)
 يهازلا دم ذاتسألا قيقحتب ةماعلا راد هترشن ( 5)

 . ۲۲۱ ص 4ج ؛ عماللا ءوضلا) ( ۷)

 .«یرفلا نسحو هباتک نم عضاوم يف هنع لقن هتاينادلب» باتک وهو «تاینادلبلا دئاوفلا يف تالا دئارفلا» ( ۸)
 . ةفرم نوكت دقو ةبسانم (تبصلا) ةملك رك ذل كردأ لو (هتابن يب فرعت) : باتكلا يف ( ۸)

 )٩( ةيآلا - مهاربا ةروس ۳ .
 . فلولا نم هعوقو دعبتسي ام اًريثك اذه لثم ينأيسو (اهنوکل) ةدعاقلاو اذک (۱۰)
 ام باوثلا نم اهلهأل لصحیف (مارحلا دجسلا يرضاح) ىمسم يف ةلخاد عضاولا هذه نأ دصقب هلعلو اذك (۱۱)

 . ةكم نکاسل لصحي

 ٩٩۱ ةئس ىلإ ةرامالاب لفتساف ؛ ٩۳۱ ةنس يفوت ىتح ٩۱۸ ةنس هيبأل اکراشم ةكم ةرامإ یلوتو ٩۱۲ ةنس دلو (۱۷)
 ماع ۸۰ نع ۹٩۲ ةنس مرحلا يف يمن وبأ يفوت + نسح يناثلا هبا كرشأ اذه تام الف هعم دمحأ هنبا كرشأف

 .«موجنلا طمس يف و هرابخأو - ةنس ۷۳ وحن هتبالو ةدمو « رهشو

 ۰ ص ۱ ج (۱۳)

 طخ ىلع ةكيبشلا باب ىلإ ةالعملا باب نم ةكم لوطو) : هصنو ؛مارغلا ءافش» یا تک ذه (015)
 ىلإ هنم جب ر يذلا قاقرلا يف ةكيبشلا باب ىلإ هنع فرحني هنأ الإ : ىهاربإ يداو ليسمو ىعسملاو مدرل
 مدت - اعارذ نوعستو نانئاو عارذ ةثم تسو 3 عارذ فالآ ةعبرأ ةكيبشلاب « ةفرع نبا تيبب فورعلا تيبلا
 نم هنم لدعُي 3 مدرلا طخ ىلع اًضيأ ةكيبشلا باي ىلإ ةالعملا باب نمو < هيلإ راشل ديلا عاردب كلذو - ءاتلا
 عیدقتب س اعارذ نوعبسو نانثاو ۰ « عارذ فالآ ةعبرأ كلا ىلإ م ةقيوسلا ىلإ « شينحلاو نیا قوس
 .(هيلإ راشملا ديلا عارذب كلذو  نیسلا

 ۲۸۲ /۱ : تم رابخآ» (۱0)

 ارت دصقب (ىرجت) لصالا يف اذک (۱۰)
 . ةفورعملا هتلاسر يف همالک نم لقن امو يملسلا غبصألا نب مارع ةلاسر يوار وه يدنكلاو - ميلا فرح - «نادلیلا» باتک (۱۷)
 . ایم رشع ةتس تسلاو ۳ نيبو) : همالک نو « مجمتسا ام مجعم» (۱۸)
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 ) )۱٩فيرحن (كارشب) ؛مارغلا ءافش» يف .

 . ةيادرخ نبا باتک يف درو ام ىلع ححصف دهن نبا باتک يف افرع ناك هنع لقن امو ۱۳۳ ص (۲۱)

 . هناوید يف ةدبصق نم تیلاو يشعألا وه (۲۱)

 . ةعبير يأ نب رمع (۲۴)
 هيتحت ةانثم ءات اهدعب فاکلاب (ةنتك) مسالا باوص ىرأو (ةجش) ةبذادرخ نبا باتک يفو « هتل لصألا يف 04)

 ةريزج ةفص» يف ينادمهلا اهركذو < خيراتلا بتک يف ركذ اهل ناك ناطحف دالب يف ةدلب يهو - ءاهف نونف

 ةنس يداج هزج «برعلا» ةلحم رظنا - ةفورعم لازت الو « ةلوهأم ةيدوأ تاذ ةبصخ ةقطنم يف يهو «برعلا

 . ٩۳ ص ءزجلا اذهو به ۴۳

 .ةنتك اهارأو (ةنيل) اذك (۲۵)

هيف نعلا بوص نم ةكم فيلاخم نم نارجن نأ «نكاامألا يف فلتخملاو فلتؤملا» هباتك يف (۲۰)
 .«مارغلا ءافش+- لهاست 

 هيف رثك دقو (ادهلا) نآلا مسالا قطنبو ؛ ليذه لزانم نم تناكو « فئاطلا ةده يه ىرخأ ةده كانهو (۲۷)

 امنوكل « فئاطلا نيبو اپنیب ايف لصتي نأ نارمعلا داكو « ةنبدم حبصا ىتح ۰ فئاطلا ةارس يف نآلا نارمعلا

 . اًميظع افاطصم ثحبصأ

 ۱۵۰ ص ۷ ج (۲۸)

 دقو . ةثم مسنو ثالث ةنس یفوتو (۸۵۹) ةنس ةكم ةرامإ وتو (۸۶۰) ةنس دلو اذه تاکرب نب دمحمو

 هلع ءانثلا يماصعلاو يواخسلا لاطأ

 نع يآلا همالکو ركذ ام رثكأ فئاطلاو ةكم نيبو ابنب ةفاسلاو ء نعلاب هل ةلصال « هتاذب ئاق ملقإ ةماعلا (۲۹)

 ةنيدم نآلا اهتدعاق نو « ةماعلا مقوم فورعمو < مقتسم ريغ مالک « ةدحو ةهج يف ةلبجمو يه اهنوکو ةماعلا

 نيبو اهنی « فئاطلا ةرسب ةلصتم يهف ةليجي عورف دحأ كلام ينب دالبب نآلا فرعتو  ةليجي دالب امأ « ضايرلا

 .«نارهزو دماغ ةارس ينو باتک ةليج نع رظناو - نارهز ةارس

 .۲۹ ۰ ۲۵ ص ۱ ج همارغلا ءافشو باتك نم حيحصتلاو فيرجن لصألا يف (۳۰)

 . ٦١۲ ص ؛«یرقلا ما دصاقل یرقلا» (۳۱)

 ةحضاو ريغ لوألا ةملكو اذک (۳۷)
 . واولا نودب (جرخي ال) باوصلا لعلو - مارغلا ءافش يف اك - لصألا يف اذک (۳۳)

 ماقملا عصب ال ام ةيوبنلا ةريسلا يف ركذ ال دروو « هدعبو « مالسالا لبق ةفورعلا يفارلا نم ةد تناك (*14)

 كلت: ىلإ ةراجتلل رفات سشیرق تناكر ةثبحلا دالب نمو « نملا نم اهبرقل ترهتشا ةبيعشلا لعلو « هداريال

 ىلإ برقأ يع يتلا يفارلا ترمعف « ىوقا أ ماشلاو رضم دالبب نیملسلا الص تناك ناثع دهع يف مث < دالبلا

 و اهنراع تدادزا يأ ‹ دالبلا كنت

 . (يررغلا هتلبق يف ددجت) : اهدعبو ۰ لصألا يف ةحضاو ريغ ةملك ةسكارجلا ةملك دعب (۳۵)

 . (اريثك هيف) : بارصلاو اذك در
 . فورعم تقو ال ناكو <« عئاضبلا لمح ةيدنلا نفسلا مودق دصقب (۳۷)

 . (اهريغ) بارصلاو اذك (۳۸)
 : «هناینادلب» يف يواخسلا لاق . ةددعتم نادلب ىلإ نوبوضم ابتاور ةيوبن ثيداحأ نمضتت بنک تاینادلبلا (مو)

 دق ؛ لصَح اهبف فیرشلا هدصق لعو + لصتاف لحر نم « نيدمنعملا ظافحلاو نيئدحما نم ةعاج تو

 وأ دلبب منم دحاو لک نم جرخملا عمس « ةلمج خویش نع يهو ۰ «تاینادلبلاو» تایلعلا ثيداحالا جوخ
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 اذه ركنا هلع نم لو ناکف « ابو ایت اهحاضیا يف رصقب الو . اناكم الو اًضيش اهيف ررکب ال . ةلحم و اب رم
 من يبأ ديملت )4£( يلقصلا يواطنمسلا دواد نی يلع ب قينع « عید دصتلا اذه رهظاو 3 عينصلا

 تلصتاو «تاينادلبلا نيعبرألا» جرخف (۵۷۰) يفلسلا دمحا نب دمحم نب دمحأ رهاط وب أ ظفاحلا مث مَ يلابصالا

 ردقي ال ذإ « هليمو هبلإ هقوشن عم « هلثم ىلإ نظب بت هقبسي مل عون هنإ : لاقو . تانيبلا دیناسألاب انب

 ءادباو  هبابط ناوفنع يف دل ىلإ دلب نم: ةراولا او. ةفاولا ةحرلاب فرش نم لا ؛ دحأ لك هيلع

 نم هفلخ دق امو « هلآو هل الو « اًبيرغ هنومب ل لابب مو « اًبيرق وأ دصقلا ناك الان « هباصتناو ثیدحلل هبلط

 هللا ةبه نب نيسحلا نب يلع مساقلا وب أ « ريبكلا ظفاحلا ریس هنع هئافو تمدقت ناو - فیلأتلا يف هعبتو : هلام

 . عوضوملا اذه يف فلأ نم يراخسلا رکذ مث  «نيعبرألا» يف ركاسع نب
 .. خلا ( (مّنْلَط هيف رفح رجح هيلع ناكو فيدلا باب) : رواجا ن نبا باتك يف (4۰)

 . رواجا ع نبا باتك نم ةدايز )£1(

 يمجعأ لجر وهو - اهدعب امو ٩۲ ص ٩ هرصنتسلا خب ر رات» یمسلا رواجا نبا باتک نم صخلم مدقت ام لک (5؟)

 (ندع) لخدف نملا ىلإ راسو « ةكمو ةدج يف ماقأو 1۱۸ ةنس ةدح ىلإ لبيدلا نم مدق ناسارخ دالب نم
 .ه ۱۹۵۱ ةنس ندبل يف (نیرجفول راكسأ) قرشتسملا هعبط بانک يف هتادهاشم فصوو « اهريغو

 رحبلا.یطاشپ  ءاه مث ةلمهملا لادلا ديدشتو ملا مضب ةدجو : مدقت ايف درب مو يواخسلا ركذ ام نكلو (4۳)
 ربع نبأ نع حصب ال امم اهلضف يف يوربو) : لاق نأ ىلإ (ًاليم 4۰) ابلیس « « ةكم نم نيتلحرم ىلع « رمحألا
 نخ هللا يضر يلع نعو + ةدج طابر طابرلا لضفأ نوكي نامز سانلا ىلع ياب : اعوفرم - الع هللا يضر -

 « نیورتو نالقسعو « ةيردنكسإلا نفوآ « ايندلا يف ةحتفم ةنجلا باوبأ نم باوبأ ةعبرأ : اًضيأ هعفر -
 يف يزوحلا نبا امهركذ  تويبلا رئاس ىلع مارحلا هللا تيب لضفك ءالؤه ىلع ةدج لضفو « ناداّبعو
 هجرخأ ب داهج ةدجو « طابر ةكم : اًضيأ هعفر هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نعو ؛تاعوضوملا»
 نأ وجرأل ينإو : هبقع جيرج نبا لاقو « هلوق نم جيرج نبا نع هدنع وهو « اج فيعض هدنسو يهكافلا
 : ءاطع نع جيرج نبا ةهج نم اًضيأ هدنعو « نادلبلا رئاس ىلع ةكم لضفك اهريغ ىلع اهب طبارملا لضف نوكي
 ام هب جرج ال ةكم لإ هب ی انوا« « ةكم ةنازخ ةدج اع]

 يواخسلا ركذو

 نسحلا نب دمحم نب دمحأ ىلع نايح ور هعيش شب لع يا ام عم يلا اللا نم يع
 ۱ . انخيش اذکو « يدييزلا يزارحلا

 رمع نب صفحو « نمحرلا دبع وبأ قوزرم نب رباجو « دقرف نب ديعس نب دمحأ مهنم ةعاج بسب اهيلإو
 . ينافكألا دمحم ينأل خيش ناطقلا دمحم نبا يلعو « مهاربإ نب كاملا دبعو « هللا دبع نب

  دَجْلا همسا هدادجأ ضعب يف نوكل مجلا حتفب  يّدّجلا بستنب نم - منع هللا يضر - ةباحصلا يفو

 ءامسالا يفو لب يسلدنألا سودبع نبا ديعسل  ءايلا ليقثتو ةلمهملا حتفو محلا مضب - يّدجلا باقلألا يف اذكر
 ,(كلذك ةدع

 .(ةرشع عبس) باوصلاو ادک (44)

 ىلع مالكلا يف لوألا ةعبطلا «ةمظنملا دئارفلا ررد» باتك يف يريزجلا لاق  ةكم ريمأ ةدعاسمو : اهرماوأ

 « يمت يأو سيردأ ةكم يربمأل نب روشنم بتكو : سربیب رصم بحاص ىلع مالكلا يفو - 1۵۲ ةنس ثداوح

 دقعلاو ليلا نكيو « هيلا امهرما عجريو اهسفن هب يوقت ةكمب اان هتهج نم اًريمأ الع رمْوُي نأ اًضبأ هالأسو

 . (رادن زاعخ ربمأ) نيدلا زع ريمألا ئان ناورم نيدلا سمش ريمألا یلوف عهدي لع



 نومسب اوناکو  يروغلا هوصناق موحرلا ةلود رعنآ ىلإ ةكمب ةيالولا هذه ترمتسا ةنسلا كلت نمو : تلق

 ريمألا ةيالو لوأ نم اذه اننامز ينو . ةيسكرشلا ةلودلا ءاضقناب كلذ ىضقنا دقو ۰ (ةكم شاب) كلذل يلوتمل

 . یبتنا . لاوحألا ضعب يف ةكراشم عون (اًقجنص) ناك اذإ ةدج بانل راص ةدج بئان (يدلكشوخ)

 .(اريبك اباب) باوصلاو اذك (4د)
 . 11١ : «ىرقلا» (4۷)

 داو وه ليقو فئاطلاب داو ةمجعملا ءاخلا رسكو نونلا حتفب بخنو : لاق هنإف «مارغلا ءافش» يف يسافلا دصقب (4۸)

 ال فئاطلا قرش عقب داو بخنو . ىبتنا . ةدهو ىلع فرشم هسأرو ريغص لبج نرقلاو : لاق . لبذه ضرأب
 ةغل  نرقلاو « راهش برقب مقاولا دوسألا لب هنأ م لوسرلا ريسم ربح نم مهفيف نرقلا امأو افورعم لازب

 . - لبجلا

 « فياطلا نوصح عماج مسا : ميجلاب  لوأل امأ : مو حو باب) «نكامألا» باتك يف ينزاحلا مالك صن )4٩(

 . یهتنا . (ْناَمَع نم ةيحان : ءاحلاب يناثلا امو . دحاول ليقو

 . هيلع تعلطا يذلا يقرويملا فلؤم مسال قباطملا وه اذهو .. خلإ فئاطلا لئاضف ضعب يف «مارخلا ءافش» يف (ه٠)

 حلاّصلا فلسلاف راجحألاو راجشألاك راثآلا اما« ءاعدو ةءارقو موصو ةالص نم ةحلاصلا لاعألاب نوكي كربتلا (ه

 ةرجش نودصقي سانلا  هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع قورافلا یار ال اذفو « اهب نوكربتي اونوكي م

 يضر دقل :  لاقف نآرقلا مكحم يف ىلاعتو هناحبس هللا اهركذو « ناوضرلا ةعبب اهدنع تعقو يلا ةييدحلا

 يف نوملسلا اهب نتتفي نأ - هللا ةمحر - قورافلا یشخو 4 ةرجشلا تحت كننؤعيابُي ذإ نینمزلا نع هللا

 . فورعم (طاولأ تاذ) ةرجش ربخو .. اهملاعم ءافخإو « اهعطقب رمأف « ةرايزلاو سيدقتلا

 . (يتشمدلا ركاسع نب يلع نب مساقلا دمحم وبأ ظفاحلا هجرخأ) : هدعبو 5١5 ص «ىرقلا» (ه5)

 ركذ ام ىلع - بم نب درعسم فلاح نيح طئاحلا هءانب ناف  اًحيحص هارا امو - نما ربخ حص اذإ (هم)

 وحنب مالسإلا لبق يأ « دوعسم نب رماع ينأ نب ةبعش نب ةريغملا يياحصلا دج وه اذه دوعسمو - هريغو يركبلا

 . نامزلا نم نرق

 نبا نع الت نما ربخ دروأ - ۱۳۹4 رصم ةعبط ٩۷ ص - ؛مجعتسا ام مجعم» باتک ةمدقم يف ٌيركبلا هر
 يف ركذو - مهب فيطب طئاح هنأل « فئاطلا يمسف « برعلا نم !ةدر نوكيل فيقث ىلع اًهْوَط ينب هنأو « يلكلا

 نب رماع وئب مهترواجف « ناودع هراهصأ نم رفن يف فئاطلا يف ماقأ هم نب يق نأ - ۷٩ ص -رجنآ هضوم ۱

 سارغلاو ةثارحلاب امنارمعب موقت نأ ىلع رماع عم تقفتا افيقث نکلو ۰ فئاطلا ىلع مهتبلغ یتح ةعصعص

 يب نم تعتتماف « فئاطلا تنّصحو + فيقث تيوق ىتح - ليوط ربخ يف كلذ ناكف « ةفصانم ةعارزلاو
 ۱ . رماع

 . ةيوبللا ةربس حرش «تنألا ضورلا» (هه)
 , سادع دبعم ةليخألا وبا ؛فئاطللا ءادها» يف فلؤملا لاق هدر

 فال . فئاطلا ىرق نم دودعلا وه <« نزف يداو هالعأو ىبكلا ليسلا) مساب نآلا فرعی لزانلا نرق (۵۷)

 . لیلا
 ةيناثلا یتجلو ؛ يتلا نم لوألا ینجنو - سائحا دصق رعاشلا نأو < یتجم ىلإ (ینجن) ةملك فرح هنأ ىرأ (۵۸)

 . (ىنجت) مساب افورعم لازي الو . فرحف لادلاب (يّجد) ميدقلا همساو « ةكم ىلإ فئاطلإ قيرط يف عقب عضوم

 اهنع فلم هلو ۰ 585 ةنس ةئيدملا يف تامو ةنس نيعبرأ وحن ةكمب ماقأو 1114 ةنس قشمدب دلو روهشم ثدحم )۵٩(

 ها



 . اًريثك هتلحر يف هنع لقنف ديشر نبا ةلاحرلا هب عمتجاو
 )٩۰( لصألا يف اذک .

 ىلع ةضيرف هتعب رش عابتأو مظع هللا دنع ‹ ل ىفطصملا هاجو , ءاعدلا يف ةعدتبملا تالكلا نم (هاجي) ةملك (1۱)
 . ملسم لك

 نوللا رفصأ « ربغص ليبج وهو نآلا ىلإ هم ريغي مل رفْيَصألا : اهب نيلزانلاو ةيدوألا هذه نيملاعلا ضعب لاق (55)
 نب دمحم في رشلا انالوم نب هللا دبع في رشلا انالوم اهجرختسا نبع يهو + ةيدشرلا نم لفسأ ضمحلا نطابب
 . نوع

 نآلا ىلإ جرختسن مل ةرياغ نويع ةلالث ةمثو « ةعورص نم برقلاب نما ةهج ىلإ « هعورصو يناكرلا نيب امهالک نوع نب دمحم في رشلا انالوم نب هللا دبع في رشلا انالوم اهجرختسا (؟) عرقلا نبع اهالعأ اهنم برقلابو
 .  لصألا شماه

 عم ینعلا اذهب اهرکذ نم ةغللا بتک يف را لو « ةلمعتسم ةملکلا لازت ال « فیخ اهدحاو نوبعلا فويخلا )٩۳(
 . راكب نب ريبزلل «شیرق بسن ةرهمج» باتک يف اهدورو

 ةنس نیرشعو انس ةکم ةرما يوو ةتم عبسو نینامنو نامت ةنس نابعش ۲ يف يفوت دقو ٩۷ /۸۷ ص ۲ ج هدقعلا» (14)
 . هدقعلاو يف ام ىلع - نیرهش وحن صقنت

 نأ عم « نيع الو هنم جرختسي لو « دیرلش يب فيخو ةضورلا نيب نيب نآلا یتح همسا رغب مل اًضيأ ىتتبلا اذهو (50)

 يوذ نم يتاكربلا بلاغ نب مزاح موحرلا ةئرو فارثال ةكولمم نآلا يهو < ضرألا هجو ىلع ةرهاظ اهراثآ
 مسا اذه يف فورعلاو  لصالا شماه  نآلا ىتح حس ةرجألاب ديدش ينب فيخ نم ءالا ال قاسي : نيسح
 اهلف دهف نبا اهركذ يلا ةنثبلا امأ ا بيرق دم لإ ملأ اذهب ةفورعم تناك ةيرق لخنلا عبنب فو . ,(ةنثبلا)
 عبارلا ءزحلا «موجنلا طب يماصعلا باتك يف ركذ

 تجرح ةميدق هينبأ راثآ هلوح (؟) نيحاوج ةئالث ىلع ناینبلا فقاو ىتثبلاب دوجوم نآلا دجسلاو نيب طلغ اذه (55)
 .  لصألا شماه اهلها ضرقناو

 .- لصألا شماه  كرابملا قيرط ىلع ةيماشلا ةلخن يداوب , نآلا ىتح همسا ريغتي مل ريمع يب فيخو (5)
 يب نب نيسح يوذ نم يقاكرلا مزاح نب بی دبع نب دنس ديسلا هاب ددجو برخ دق حئفلا دجسو (1۸)

 لصألا شماه ه4 ةنس لوألا هنيانب نم لقأ دوتملا ضعب هئناعاو هدلاو نم ةيصوب

 نم هلها نأ ركذي ناك (؟) را يبرغملا مش دام نب « ةيدنملا ةخسنلا نع روصملا ۱ ,نهلا ردلا» باتك ي (59)
 ام لی ناکو « نالجع نب نسح طابر ةخيشم یلوتو ةكم لون « ىنسح فيرش هلو ؛ عونا
 . هلايب ينأيس لمجلا ضعب يف رييغتب - ةمجرتلا قاس مث ٠ ةورع ينأو مومجلا يداو نيب « حتفلا دجسم

 ديسلا نأ :«نیکلا ردلا» يفو .ةريصق ةكم نيبو عضولا اذه نيب ةفاسم اف مدآ يبب دحأ هريخأ نوكي ال لو 0۳
 كلذب تربخأف انأ الا هب رب ملف لاقف كلذ همتکتسا ناکو « مويلا اذه يف رصع تام نالجع نب نسح
 ربا ءاجف « همادق موبلا كلذ خب ,رات بتكف يكملا يليقعلا يريونلا دمحأ نب يلع نب دمحم هللا دبع ابأ يضاقلا
 .ركذ ام رخآ ىلإ - مويلا كلذ يف هتوع

 ام ىلع  ةئم نانو نيرشعو عسن ةنس ىلوألا ىداج رشع سداس يف رصم يف تام نالجع نب نسحو
 ۰۲۱۱ ص ج «يلاوعلا موجنلا طمس يف يماصعلا ركذ

 فللا ديقت مدع ظحاليو ؛ةعبارلا رک ذی لو  لصألا شماه - نادرلا نم لفسأ ةديدجلا ىمست نآلا (۷۱)
 . هئينأت وأ دودعلا ريكذت يف ةيوغللا ةدعافلاب

o 



 يسع: قطنل ناز بم هلا

 ءامسا مضي ريسع مبلقإ نع لماكتم ينارغج مجعم فيلأت ىلإ لصولا قيرطلا لا ال
 : اًيضمو اًبعص ةيخيراتلا هراثآ عقاومو « هلهانمو همالعأو هفايرأو هتيدوأو هارقو هندُم

 ةبضتقم تارابعبف ملقالا اذه رک ذلاب تلوانت تناك نإ ةميدقلا مجاعملاو خيراتلا بتكف

 دمحم وبأ هدروأ ام هتيفارغجو ملقالا اذه رابخأ يف اهنم هيلع لوعي ام ريخو « ةبترم ريغو
 عمو «ليلك الا»و «برعلا ةريزج ةفص» هيباتك يف يلادمملا بوقعي نب دمحا نب نسحلا

 اهباسناو هلئابقو همالعاو هتيدوأو ملقالا اذه لزانم ركذ ي قبسلا لضف نم ينادمهلل ام

 . قيسنتلاو بيترتلا هزوعي هدروا اعاف اهعقاومو

 يحب ةجيتن يدل يتلا تاظحاللا ضعب نع حاضيإلا لحم ةمدقملا هذه تسيلو

 دمح وبا هدروا ام لاثملا ليبس ىلع تاظحالملا نمف ةقطنملا هذه يف هب تق يذلا يناديملا

 لزانم نأ نيح يف « ةليجب عم قرابو مَمْلَأركذ نيب هعمج لوح برعلا ةريزج ةفص يف
 لزانم عقت ايب « ِرْجَحلا يب ةماهت راوغأ يف عقت قراب لزانمو « ريسع ةماهت يف عقن علأ
 يتبب رصعلا اذه يف نوفورعملا مهو ۰ فئاطلا ةقطنمب لامشلا نم نارهز ةارس فلخ َهَلْيجَب

 . كلام

 نأ فورعلاو < ةريفكلا يداو يف بصب هنأ نم رم يداو نع هدروأ ام كلذكو
 و سا م

 يتسيف « ةماهت ىلإ اًبرغ ارحم ملا ةارس نم نایب لبج ةق نم ينأب ةّرم يداو

 سس

 فاقلا نم ةلدبم مسالا يف حلاو  لصألا شماه - ةروح نآلا ىمسي اوب نايرلا نم برقلاب جيفتملا (۷۲)
 .(قفخلا)

 لیختو عرازم اهب ةيراج اهنأ عم اپیقاب ريغتو لوألا مسالا ىلع لايعلا مأ الإ اهم قبي مل رباج ينب ةده نويعو )۷۳( 
 .- لصألا شماه - اپیداوب

or 



 یتح . نیبعش وقح عرازف یشبرلا ةقطنم يف - نیشلا ناکساب - لوشم لا ةليبق عرازم
 مت . حبصم يداو مسا لمحتو + ةرم يداو مسا عل هطقني كانهو ۰ حبَصم يداو يف يب وصفي

1 

 ساو م ةطَقل

 يلح يداو نم . یر ین طق : دنع يلح يداو يف بصي یتح ب رغلا ىلإ ردحتي

 ارام لاهشلا ىلإ فيفخ ,جارعلاب اًبرغ رادحلالا يف ذخأي مث . فیل ل 7 عوازم دنع

 . ةّيلَحِب فورعلا مقولاب

 لح يداو ص ةقطنم عاشه اهرخأ ءاملا حتفو ماللا نوکسو ءایلا حتش ةلحو

Th تاقحلم نم بوقعي ن ب يلح ي يضفي ىتح ٠ عملا لاجر لابج نم یابی ضد . كل 
 قابس اک ةقطنملا ةيدوأ ركذ نمض هتايدسمو يلح ركذ ب يتأبسو رحبلا ىلإ هنمو . ةدغش

 جتمو ةرفقم ةقطنم اهرابتعاب هلل ءاش نإ مجعملا اذه نم ءاحلا فرح يف هل ركذ

 ییراب ز دنع ايف دج مو سان بلا راعشأ يفركذ اه ةيلحو ٠ ةبراضلا عابسلل
 ىلع يعرلا عقاوم نوعبتتي + لّخْرلا ودبلا ضعب ىوس ناكسلا نم . ه 1584 ماع اه
 دف تارايسلا طوطخخ نع ةقطللا هذه دعبلو : ةيراضلا اهعاّبس نم فوخو لجو
 ئون عم ةصق ي ! تعقو دقلو : رطاحلا نع اًنمآ اًرقمو اب جسم اهب عابسلا تد
 نانسو اًدج ةريثم ةصقلاو هللا نطل الول ؛ ينايحن يدوت تداك : يلح عابس نم ريطخ

 .مجعملا اذه نم هللا ءاش نإ ءاحلا فرح يف ةيَلَح ىل اع مالكلا دنع ًالصفمو ةلماك اهرك ذب
 يف اهنع درو ام داريا نسحبو برعلا ر ,اعشأ يفو ةيدقلا مجاعملا يف ةيلح ركذ درو دقو

 . ةقاشلا يداو لا ریل يتلا َةيْلَح ريغ انه ةدوصقلا َةَلَح نأ ظحاليو . ءاحلا فرح
 . ناّرهز دالب نم

 ةريفكلا يداوف هّرفلا يداوو ةّرم يداو نيب براقت الو ةلص ال هنا ملعب مدقت امو 5
 بونجلا نم بوقعي نب يلح يداو فلخ مقی ثيح : ةيلحاسلا ةيماملا ةيدوألا نم
 . ورم يداوب هل ةلص الو اليك نیرشع يلاوحي

 نم هل دب ال عساشلا ميلقإلا اذه ةيفارغج ن ع اًحيحص نیش ققحي نأ ديري يذلاو
 دادعتو هتعيبطو هتاهاجاو هداعبأ ةفرعم نم هنكمت ةيناديم ةسارد هتيفارغجو هحطس ةسارد
 لمحتب هسفنل حمسپ ام كلذ هل یاب نلو « هلوهسو همالعاو هتيدوأو هارقو هندم

 ةجيتن لع لوصحلا هنکع ةمث نمو فارطألا ةيمارتملا ۱ هتنكما عيمج 2 لوجتلا اشم

 ةحصلا ىلإ برقا

 ه4



 لوح عباقلا : ضرالا نم ضفخنلا كلذ وه ةمابت نأ سانلا دنع ردابتلا ئشلا نإ

 ريسع ةماهت ةعيبط نا ريغ « ةارسلا لابج ةلسلس نع لصفتلا « رمحألا رحبلا * طاوش

 ةقهاش لابج نم فلأتت يه دا « اهل ةرواجملا قطانملا ةعيبط نع ام اًمالتخا شلت

 ةقيمع ةيدوأ اهو « لكشلا طورخم رخآلا ضعبلاو ؛ مسم اهضعبو ؛ حطسم

 ةيلحاسلا تاخبسلا وأ لامرل ةصرف يطعن ال برغلا ىلإ ةبهاذلا افابج لسالسو «

 ف ےس لسالس لكش ید يبق لالا نم تق نأ وأ قرشلا لإ اد نأ

 ىلع لطملا ۰ ناکنض لبج دنع : رمحألا رحبلا ةفاح ىلع فقت ىتح يجيردت ضافخنا

 ةمحقلا يئانيم ةيلبجلا لسالسلا كلت بجحت ثيحب « قرشلا نم « ةمحقلا ءانيم
 ةأطو شا نوكت ناكت ةرارحلا دجت اذهل « قلطلا ءاوفا قاشنتسا وأ سفنتلا نع < كّرِبلاو

 . قطانلا كلت يف

 لاجر ةقطنم يف امس اًريبك اعافترا اهضرأ حطس نع عفترت لابج ريسع ةمابت ينو

 لكشت يتلاو ؛ ناک يداوف ةَوْسَح يداو نيب عقت يبا ةكباشتما لابجلا ةلسلسك < ملل

 ةرامإ رقم ن ملا ىلع ةلطملا ةفرشلا ةق سأر نم لاملا نم دتمب اًدحاو ًالبج اهعقاو ين

 ةفاس يف : بلص لبج ىبتنم « ةنياعلا ةبقع سأر دنع اًيونج فقي ىتح « علأ لاجر

 دجت دا فالمعلا لبجلا كلذ ةفاسمل طباض الف ضرعلا يف امأ « ًاليك ۳۲ وح ًالوط ردقت

 مهو ملا لاجر نم لئابق هنکسیو ۰ لکشلا طورخم كاذو اًحطسم رخآلاو امَّنَسُم هضعب

 ينونج ركب ونبو : لبجلا طسو ةنوج ونبو سيق ونبو « روك ملا لبجلا لامث َةَبَطَق ون
 . ةعينملا نوصحلا هحوفس يو هحطس ىلع لئابقلا كلت تديش دقو « روكذملا لبحلا

 ةرشتنملا هارقو فالا ةرشع يلاوح مهدادعت غلبي لبحلا اذه ناكسو « ةرشتنملا ىرقلاو

 . (۱۰۰۰) يلاوح ناو ةيقرشلا هحوفس يو هحطس ىلع

 اعاو . ملقالا لابج ركذ دنع : لماشو قيقد فصو عينملا لبجلا اذهل ينأيسو

 ةماهت ةيفارغج ةبارغ ىلع ليلدتلا ةمدقملا هذه نمض تامولعملا هذه داريإ نم اندصق

 ةحمرش ادع ابتیمها اه تاخبس الو ؛ ریسع ةماهت يف يلحاس لمر دجوي ال هنا « ريسع

 (بهنو مرمرعو مير) ةثالثلا ةيدوألا بن بناوج ىلع عقت ةعارزلل حلاصلا نیطلا نم ةريغص

 هذه تسيلو يرشلا لامشلا نم نیس ءانيم لباقم يف ةيبرغلا عل لاجر ةماهت ةيدوأ نم

 همم



 ةلمرلا هذهو اًييرقت اليك ر شع ةسمخ يف لايكأ ةرشع زواجتي ال اهضرعف ةريبك ةحيرشلا
 لامشلا نم قلا تلخ فقت اكل نازاج ةعطاقم لحاس لمرل ًادادتما بونجلا نم يأت
 عملا لاجر ةطولخا دالب نم ةبقرلا يداو ةفاح ىلع ةعقاولا ر ارا دنع لايكأ ةرشع يلاوحت

 . لیاع ةهج ىلإ فطعنملا دعما قيرطلا طخ ةاذاحم
 اهلهأ لاوحا تفرعو « ريسع ةماپت يف ةيعالطتسا تالوج ةدعب تمت دق تنکو

 اهلابجو اهارق ددعو اهتعیبطو ةقطنملا هذه ةيفارغج نع اهب ساب ال تامولعم يدل ترفوتو
 نا ريغ جيحص ساسأ ىلع يفارغج مجعم نيودتل ينلهؤي امم اهلهأ لاوحأو اهتيدوأو
 مجمل رخ ي يدي ي عقو ظیلا ۲ نسو ها الا اذه قيقحت ١ نود تلاح يلمع 0

 و ری الو لیلا مرا دهد كلذ ل تركشو دج ب تیر
 مالع الاو ىرقلا ءامسا ٠ نم ريثكلا یشلا ىب هنأ ديب اهفراطو اهديلت ىلع زئاجلاو 3 الح يف

 فلولا كلذ داوم نمض ركذ اهل دري مل ملقإلا اذه يف ةيخيراتلا راثآلا عقاومو ةيدوألاو

 ىلإ عب میل قحلم هیش تاظحالم نم يل رهظ ام عمج ىلإ ةهجتم ل تناكو مهلا
 دل ةلواحم مهسا يكل ينزفح يذلا رمألا اًدج اًريثك ناك ظحول ام نأ ريغ هتليضف
 عترمو يس أر طقسو « ِهّبحب تفلك يذلا ينطوم هنأل سيل « ملقإلا اذه نع غارفلا
 كلذو رهازلا رصعلا اذه يف ةكرابملا انتضمن راثآ يف ةكراشملل نكلو بسحف يبابش
 هرئامو , هلهانمو هتدواو ملقالا اذه ندم ءاسا مضي لماكتم يئارغج مجعم نيودتب

 كلذكو «رثكأف رثكأ ةيرشبلا ةقاطلا ايف رشتنت يا عقاوملا حاضيإ عم « همالعأو
 یراقلا ىلع لهسيل مبلقالا اذه حطس ىلع ةرشتنملا ةيخعراتلا راثالاب ةروهشملا نكامألا

 . خیراتلا ىلع ةلوهحم ىقبت اليك اهكامأ ةفرعم دئارلاو

 فدا يف اًرفاحو سفنلا ا يف ةيغر فداص كلذ نكل ةنؤملا لقثب لقثب ملعأ تنك نإو اذه

 تعطنا « ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل ريبكلا يلاغلا اننطو نم ءزجلا اذه بح اًمُهَوُدْحَي
 قيفوت امو یغتبلا اذه قيقحت يف انوع يل نوكي نأ لأسأ هللاو بلقلا يف ةقيمعلا هروذج

 يمعنلا ديعس مشاه . هللاب الإ
0 

 : اا
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 2 1 0 i وج ع

 م یو ری هم
 ةكم بونج نم نيمداقلا جاجحلل يناكملا تاقيلا

 ٠ ةيفارفخا ةيعرشلا ةفيلولا هذبب ةمركملا ةكمب زيبقلا ةكحمب يضاقلا ماسلا هللا دبع خيشلا ذاتسألا ثعب ]

 ةيماتلا ةيبونحلا قرطلا نم نيمداقلا تاقبم ململي يداو نأ : «برعلا ىلإ خیشلا هثعب باک يف ءاج اک - اتصالعو

 مرحم ؛سرماقلا: حراش يدييزلا نأ بيرغلاو : خيشلا فاضأو - يداوا اذه هتاقيف اکسن دارآ ناکم يأ نف : اهلك

 . [ هحاسو هللا همحر - هنع اندی لو هيلع طس مل هنکلو  ركذ اک - يداولا اذه نم

 : ه ۱6۰۱ /۱۱ /۲۹ خيراتب رارق

 . دعبو - هدعب ین ال نم ىلع مالسلاو ةالصلاو هدحو هلل دمحلا

 جرأو ؛ مشاه خيشلا ذاتسألا ةليضفلا بحاص انیبح ةمه يِّنَحأ يننإ : «برعلا»

 ؛ عفان ر اذ اهاحتا ةمركلا اندالبل ( يفارغجلا مجعلا» لمكي ام فيلأت ىلإ ههاجتا نوكي نأ

 . هم ءانبأ ديفي ام لك لعف ىلع هصرحلو ‹ هملع ريزغل

 ديمح نب يلع نب هللا دبع خيشلا ذاتسألا عم قفنا نأ ةلجلا هذه بحاصل قبس دقلو

 دمحأ نب دمحم ةذتاسألا ةوخالا لعف اك ء ريسع دالبب قلعتملا مسقلا فيلأتب موقي نأ ىلع

 سیمح نب هللا دبعو يدوبعلا دمو لدينج نب دعسو ينارهزلا حلاص نب يلعو يليقعلا

 ‹ ةلوهأملا نكامألا عيمج ءاسا نع ةيفاو تانايب هللا دبع خيشلل مدو برساملا دمحو

 سمخ وحن خيشلا لمعو « ةماعلا تاءاصحالا ةحلصمو ةيلخادلا ةرازو لبق نم ةدعمو

 نم اريبك اًمسق ضايرلا ةئيدمل هل ةرايز رخخآ يف ةلجلا هذه بحاص ىلع ضرعو « تاونس
 نم تعبط يلا ءازجألا عم مجسني يكلو « لئابقلا ءامسا ىلع برم ناك هنكلو « هلمع

 « عضاوملا ءامسا ىلع بترت نأ ىلع هرظن تفل اًدلحم ۱۹ وحن يهو «يئارغج لا مجعملا»

 هتمحرب هللا هدمغت - هلمعب دهعلا رخآ اذهو كلاذب دعوف

 دالب) ةيبونجلاو (زاجحلا) ةيبرغلا نيتقطنملاب قلعتي ام لك مجعملا صقني لازي الو
 نع صقنلا نم اًيناج سيف « دهحلا لذبي مشاه خيشلا ذاتسألا لعلف (اهعبتي امو ريسع

 .. لاحا اذه يف « لامالا - هناحبس هللا دعب هيلع قلعت نم ريخ نم وهف  ريسع دالب

 ني



 /۱۱ /۲۲ خیراتو ۰ ٠ مقر ءاضقلل ىلعألا سلنا سيئ سيئر ةحامس ةيقرب ىلع ءانب
 یطعلاو ةمركملا ةكم ريما أ ومسل ةهجومل ةيلخادلا ريزو وم ةيقرب ىلع فول ٠ م
 خيش نم ءاضقلل ىلعألا ساحملا سيئر ةحامسل اههنهجو نيتبقرب ىلعو اهم ةروص هتح امس
 انفیلکت صوصخت ينارهزلا يحالصلا ينال دمحأ خيشلا «ثيللا عاطق - حالص لآ ةليبق
 ليق يذلاو نآلا نومرخنا هنم مرحب يذلا ناكملا يف رظنلل هتحامس ن .ع هاندا نيعقوملا نحن
 نع هوركذ امم ملعلا لهأ مالك ىلع عالطالاو ةدهاشملا دعب يأرلا ءادبالو تاقیلا دعب هناب
 .. خلا... ململب

 محرلا دبع نب هللا دبع نحن انهجوت ه ۵ ۸ قفاوملا تبسلا موي ييف
 فيرشلاو زييقلا ةثيب . يضاقلا عينم نب نايلس ن ر هللا دبعو « زیبا ةكيبب يضاقلا ماسلا
 ةكم ةرامإ يف يعرشلا راشتسملا ىحجارلا رصانو ةمصاعلا ماقم مئاق عازه نب ركاش
 . ملی ىلإ انهجوت . ةمركلا

 اليك (۱۰۲) ىلإ ريشت تالصاولا ةرازول ةحول هدنع ناكم هيلإ انلصو اه لوأو
 يفو فاقوألا ةقفت ىلع ينب دجسم ايفو ابونج هجتم تنأو و نیعلا ىلإ ةعساو ةبحر اطوحو
 اندجوو « ةيدعسلل ةاذاحاب . تاققيملا وه اذه نأ : الع تبتك ةحول ةبحرلا هذه
 انهجنا مث ةيمالسإلا ةيعوتلل زكرمو نيك اكدو ةوهق ةبحرلا اذه يفو هنم نومرحي جاجحلا
 تالصاولا ةرازول ةحول هلوحو يامليب فورعملا يداولا () يربك ىلإ انلصو ىتح بوج
 شرفنب اًميظع ایداو هاندجوف هضرع اندهاشو يداولا انلزن مت . ٩ ایک ۱۲۰) ىلإ ريشن
 . ترفلا ىلإ قرشلا نم ههاجتا يف وهو اضرع لبكلا عابرأ ةئالث ةبارق هنم ذخأي ضرأ يف

 . يواهقلا نم ةعومجم اهيف مقأ ةعساو ةحرب ةيبونحلا هتفض ىلعو يداولا لبقو
 نيبو اي ةفاسملا تناكو اهانلصوف « يداولا نينطبتسم ةيدعسلا ىلإ انهجتا مث

 انيأرو قرش لاهش يداولا (يربك) نع ةعقاو يهو اليك رشع ةعسن ةبارق (يربكلا)
 يداولا نطب ينو يداولا يتفاح ىلع ةيبعش نكاسم ةعومجم نع ةرابع اهاندجوف ةيدعسلا
 هيلع ماقم عقترم ةيلامشلا ةهجلا نم اهلباقيو ٠ ةيدعسلا راب ىست نونطاوملا بم ينتسي ر
 هتهج نم ةيدعسلا ي يداول لاب طيخحو . ذاعم دجسمب ةيدعسلا لها دنع روهشم دجسم
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 مخض يداولاو ۰ لایک أ ةنالث ةبارق ةفاسمب ةعفترم ريغ لابج ةلسلس ةيبونجلاو ةيلامشلا

 . ريم ةئم عبرا ةبارقب ةيدعسلا دنع هضرع دقي ادج

 8 ب ماس ةلداحمملا خيش د مهسأر ىلعو اهلهأ نم ةعومجمب ةيدعسلا يف انعمتجا دق

 . يلدحجلا قيتع نب هللا ليخدو « اًماع نيعبس ةبارق هرمعو لدحجلا فينم نب ىلع

 ةبارق هرمعو يلدحجلا لضافلا بيبح نب باضرو « اًماع نيعبسو ةسمخ ةبارق هرمعو

 البج مهدنع نوفرعي ال مهنأ اًعيمج اوباجأف ؟ ململي لبج نيأ : مهانلأسو اًماع نيعست

 نم يداولا اذه نا اوركذ مث . نورت يذلا يداولا اذهل مسا ململي اعإو « ململ ىمسي

 زاجحلا لابج نم هلويس ردحنت اليك نيعيس ةفاسع قافلا نمدی رهف ةيدوألا رابک

 2 ىمسي ناكم دنع رحبلا يف بصي ىتح ةيدعسلا ةزواحم دعب دادتمالا يف رمتسيو

 . اليك نينامث ةبارق مهلع دعبت

 ململب ر الا ثيللا طخ ىبتنا نأ دعبو نيتتس ذنم هنأ ركاش فی رشلا انل ركذ مث

 دمحأ خيشلاو زاب نب زيزعلا دبع خيشلا ةحام نع اونم يِواَدُم خيشلا ن هم هتک

 ديدحتل كلذو همهم ليهستو ابتقفارع فلكو فاقوألا نع اًثودنمم يناطحقلا

 نع الاش عقاولاو (۰ ۷) نيليكو ةئام ةكم نع دعبي يذلا ناكملا نييعتب اماقف « تاقيملا

 رابتعاب اًناقيم هانیعو رارقلا يف هفضو رم نأ قبس يذلاو اليكر شع ةيناثب يداولا (يربك)

 عقاو وهو لايكأ ةرشع ةبارقب دعبتو قرش هنع ةعقاو ةيدعسلا نأ ثيح ةيدعسلل هتاذاح

 . اًبرغ اهنع

 ام ءاضقلل ىلعألا سلجملا سيئر ةحامسل يدب نأ ارس رکذام ىلع ءانبو هيلعو

 : يلب
 مهروهمج اندجوف مال دوصقملا يف علا لهأ لاوقأ نم ةلمج ىلع انعلطا دقل - ١

 نيبو هنيب ناب لوقي مهضعبو . داو هناب لوقي مهضعبو ةماهت لابج نم لبج هنأب نولوقي

 فصنو ناتلحرم لوقي مهضعبو « ناتليوط ناتلحرم لوقي مهضعبو « ناتلحرم ةكم

 . قرطلا ددعت ىلإ عجار كلذ يف فالتخالا لعلو

 نم هل نوكي نأ نكمي افوح امو <« ةيدعسلا نم اًبيرق ًالبج دجن مل انتدهاشمبو
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 يياور ةلسلس انلق اك رمألا امنإو « هنیعت ةيمست ىلإ جاتحيو رظنلا تفلپ ام ربكلاو ةماخضلا
 . لايكأ 2 ةثالث ةيارقب ةيدعسلا لوح دتع يداولا يناج ىلع

 انل رهظ اهايإ انتدهاشعو تیقاولا مقاوم نع ملعلا لهأ هرکذ ام ىلع عالطالاب - ؟
 مملو « داو قرع تاذو . داو ةفحجلاو ماو لزانلا نرقو « داو ةفيلحلا وذف ةيدوأ اهمأ
 هل يداولا نأ ثيح رظنلا هدي رم تاقيمو * دحک يداولاب رابتعالاو , اهربكأ ريتعي داو
 . هلبق امو هدعب ام هلم فرعي حو دادتماو ةلاطتسا هفص

 رطتسم بونجلا نم ءاج نف تاقيلا وه هنأو « داو ململي نأ انل رهظیف هيلعو
 لوأ نم هقيرط ناك ءاوس مارحإ الب يداولا ةزواجم هل زوجي الف كسنلا ديري وهو يداولا
 تاقا نم مرحأ دقف ةنيلا ةَ يلب ام محي انيحو هاتم نم وأ هطسو نم وأ يداول
 . ةاذاحم ال اصن

 ةكم نع دعبت يلاو ةيدعسلل اهتاذاحمب لاقي يلا ةعقبلا ر هاتعا نأ اندنع كش ال -۳
 أطخ اًناقيم اهرابتع ابتعا اليك ر شع ةينامن ةبارقب يداولا لاش يه يلاو (۰ ۲) نیلبکو ةئم

 وهو اًمطق تاقبلا اوزواجت مهما ثيح اهم نومرحم نمي ءامدلا قلعتل بجومو « طلغو
 ةاذاحملا رابتعاب لوقلا نأ یطخ الو « مارحالا لبق ةليوط ةفاسم اوعطقو مارحا الب يداولا
 بصتلاو ةقشمل نا نم لاير ام تیپ بال كسلا ير ناك اذإ هب ذخالا نك
 تو نی قارا لمآ م لاخلا وه اکل تاقبم بأ لإ صرخشلا هامل هلانب ام
 بونجلا لها امأ . ةاذاحتاب مه ایم قرع تاذ هنع هللا يضر باطلا نبا رمع ی

 طخ قیرط نع وأ ةيدعسلا قیرط نم اژاج ءاوس يداولا وه يذلا تاقیلاب نورمیف
 مارحإ الب كسنلا دیرم هزاتجي اعیحف ؛ ململي يداولا زاتجي قيرط يأ نم وأ دبعملا ثبللا
 . كسنلا تابجاو دحأ تاقیلا نم مارحإلا نأ ىفخي الو اال تاقیملل زواجتم وهف
 . مدلل بجوم هب رمي نمل هنود نم مارحالا ناو

 ف أطخلاو طلغلا نم مارخلا هللا تيب جاجح ذاقنا يف عارسالا ةرورض یر - 4
 نأ ىلإ اوهجوي نأو ؛ ةاذاحلا قيرطب بع يذلا ناكملا نم مارحالا نع اوعنمي نأب مارحالا
 اهيف يلا ةحربلا دنع ليك فصن ةبارقب (یربکلا) لبق ةيبونحلا يداولا ةفض نم ارمرحي

1۰ 



 ءاملا لقنب (فاقوالاو جحلا ةرازو فلکت نأو اهريغو نيك اکدو يواهف نم ةماع قفارم

 هنامزاتسم نيمأت نيعتيف اًمئاد اًناَقبم نوکی نأل ةيسانم يور ناف ناکلا اذه يف مه

 ؛ اصن تاقيم هنا كلش الو ةماعلا قفارملا نم كلذ ريغو تاماحو دجسم نم تاقیمکت

 لوصولا نأل : ابی قرطلا ديبعت نيعتيف ةيدعسلا نم ًالبقتسم مارحالا نوكي نأ يؤر ناو

 . (زيراغتلا) تاضفخنملاو تاعفترملا مکعب ادج بعتم نآلا الا

 اهيف ءالاو مارحالا ناكم هنأ فورعمو « ميدق ناكم ةيدعسلا نأ ىلإ اًرظن ه

 عضاوم دنع ءالاو . اليك نيعست ةبارق ةكم نيبو اهنيب دعبلاو ةيفاك تایکپو « رفوتم

 ةفصب هلقن فلكيسو « للق (يربكلا) دنع ثيللا قيرط (تلفسملا) طخلا ىلع يهاقلا

 نأ طرشبو مارحإالا عضوم يه البفتسم نوکتل اهيلإ طنلا دّعب نأ ىرن انناف ةرمتسم

 نم وأ هسفن يداولا نم مارحالا نوکی نأ ةيشخ يداولل ةيبونجلا ةفضلا يف كلذ نوكي

 ام لاق ثيح ... ص «مالا» نم يناثلا ءزجلا يف يعفاشلا لوقب اًسانثتساو اًطايتحا هلا

 .٩ تاقيما ىصقأ نم مارحالا نوكي نأ بحي : هانعم

 هبحصو هلا ىلعو دمحم انيبن ىلع هللا لصو « قفوملا هللاو « هركذ انل رهظ ام اذه

 . ملسو

 مالا نمحرلادبعنب هللادبع عينملا نابلس نب هللادبع عازه ركاش فیرشلا يحجارلا هللا دبع رصان

 زیبا ةئيب يضاقلا زما ةئيب يضاقلا ماقم اف يلاضقلا راثتملا

 ةمركملا ةكمب ةمركملا ةكمب ةماعلا ةمركملا ةكم ةرامإ يف

 يشاوحلا

 اويرع نيمدقتملا نأ ىلع راج « ةيبرعلا نازوألا عم قفتن ينلا (ليك) ةملك لاعتساو (رتم وليك  وليك) لصالا يف (1)

 . ةيبرعلا ةغللا ىلع اًظافح “ليم ىلإ ةيمجعالا (ليام) ةملك

ةغل ةنايص ىلع اصرح - ةرطنق وأ (رسج) ةملک تلمعتسا ول اذ ۱
 ظفاح لاق اک حبصت نأ مرکلا نآرقلا 

 : مهار
 تا ا ةلكش تر نیعیس مف بونک تءاجف

 .(ةكم برص ىلإ اهژانب لر ٹبرح قرع تاذ : ر هناف ‹ قرع تاذ ی سابتال

 . مرکلا هباتک يف كلذ ىلإ هللا دبع خيشلا راشأ دقو « ةباتكلا ةءادرل تالكلا نم ريثك حضتت مل (4)
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 كس
 ارابخأنم کت

 مك بلک ةليبق ىلإ مهتبسن : لع تاحُجرلا ترفاضت « ةقيرع ةبيجن ةبيرع ةليبق هذه

 تالاّيحا عفدف ی ٠ تیغ نب قتاع ذاتسألا ءاجو : رساجلا دمح انخيش كلذ ززع

 ىرخأ تالاب رساحلا

 ةئيعتم هنالاتحا نأل « رهظأ دمح خيشلا تالامحا نأ ىرأ |هنيب ةصاخملا ناديم ينو
 . ةلسرم تاالاهحا يدالبلا تاالاوحاو 4 هذصقم 5

 . ناهربلاو ةجحلا نادیم يف لسرلا لامحالا نم ىظحأ جالا ٠ لاتحالاو

 ر فلحت سرافلا اهمیعرف ؛ لاثملا ليبس لعو ةداعلاو قلخلا ةيبرع تار ارش ا١ ةليقو
 هم

 مق عل سا مما

 مهدادنآ نم ممن ذ ةيدابلا ءامعز هدعب اجيعد

 أ ناهدع تانب یمست ةليصف و ترا دالب يف

 "عملا رکذ دقو ةليصأ لويخ باحصأ مهف ليخلا امأ : نمحرلا دبع وبا لاق
 . مهطبارم نم اطبرم

 ةماعلا ءارعش دنع لثلا برضم یهف مجه ةباجن اماو

 : رعاشلا لاق

 يداوبل میم يي شىجلاب تارارشل هولحف رس سا دارا ل مت مجلات تارارشلا ۱ اسب كر ۳ 5 o ھه هم ل رار ر ھو 0 0 رم رم

 رعنا لاقو
 رار ارمح نوف نم رم نم كانيطو اماي 0 0 و 2 2 ۰ دب ام 3 7 رم و ۹ ^ ر

 ثيح ماع نيعست ذنم دوماع وبأ ةكرعم يف يرارشلا يضام نبا لوق مهراعشا نمو
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 ٠ تاطيوملا ١ مهيلع رصتنا

 تاطيوحلا راد ىلع انئوزع مو ا تاداع ۲

 او 7 ۳ og 7 هام 52 2 35 1

 (r) تالوح لنزا 0 5 ESE أ لب < 1 ۱ را سیا

 يئاداّم سارلا ىلع ارنب اَنْيَبَ قانشال لك دم

 ( تارینک شیالولا یتملب اكرام اَجأل ایل

 ىنحمب - یایسلا هيلع لدي ام وهو - ةشيلولا امنا : ةشيلو یمسب ال دیقعلاو

5 3 1 ۳ 3 - ۳ / 
 حئابذلاب لتقلا همس كف و : ةحيبدلا

 ةيرارشلا ةرهاظ لوق مهراعشا نمو

 تيمواو تخص ول يلعاي يِنَع هلام فیاخ توملا م يبلقاو يع

 تیوطت ىبابش لول انآ ىلع اب یاس مع ۳ رياَجَملا 2

 ا 8 يلا نورما بوو ٠ ؟فیاهر نا م لا نا ر
 (۷) سر e 0 3 موم 2 7 2

 زادلا ىلع يك الو الأ نان سرش عمك 6 دب ٩

 : هنيا بطاح فات تاسالا هذه هتد ور نمع يردأ الو یاروآ ۳ هن دحو مو

 فاعي ةلذملا راد ع حل رايد راذلا لد مق فلخ نبا اب

 یفاقملا ةاشملا قیلاعم 1 عو 1 دوو ْلَجَعْلا صحقآ لبقم ۳

 ما سلا ور ی ۳ اا مم س 72 و نبل هاش مالا نم

 اص لابلا حبصي داکو وه الو راکنالا كاد نم ناب دحاو ناز ول
 ا ماو

 5 مت ها كم 9 گر اب در هک ارم ډپ هاش

 لياعلا دتسو راونا روم كتملغ وا م كاهجو

 برقا وه نم اهرجحت هنأ الإ همع تنب نم جاوزلا يرمشلا صيخَر نب ةدايع بغرو
 : 3 3 م .

 . ههاجو هلام لذب نأ دعب هل اهكرداف اجيعد نب فلخ عزفتساف <« هنم

 : فلحت عزفتسب ةدايع لاق ةبسانملا هذبمو
 مه ۰ 3 د ه- ده ؟ سس ل هاش م

 تاريح دنع را نه اتريد مک لابحلا ج اومح کار اب

 ناهذالا َتاْعْوَر موی ُهَعْبَر ُهلاَكَف يل دغ ن :م فلخ : هل لټ تلخ يف
 a ۵۶ صا رم 5 $ ۶

 N نا مونلاو موعط ملا نع مه يل یرح يلا كل يرجب ام ل
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 لاالح يبا 7 كلام 8 دی را ل

 تا نوش نجه فير اب

 مر ټا

 ا كل يهل ف ناف اجيعد نبا ايو

 نم دبعلا ةقيشع نأ فلخ يلع الف
 و یس#

 كلاب تاَموُه كبوعت ٩ دیعلا 7

 لا وه م تل موب

 كيج لر تبع ذر از
3 

5 ۰ ۷ ۵ 

 كلل اخص ُءّبَحَمْلاَب لاب

 كاع هلی ال تب

a 

1 01 

1 
١ 

 او رس

00 
 اه 1

 كلارا نم فل اب ينالب هلل
 0 لاب مدلا ۳ هیت ىلا

 الات دعبلا م كملع ىلع اًنح

 8 هل انوا لاق برعلا ءالصأ

 كاشمم دق ىلع ر یره رضقأ

 اشرب وا

 لاذحل بشعلا ب قرب تلخ :

 اضرب لا لب ْكِظْبَع فاش نو

 كاد ملا و سلا يياشپ وه ول

 اجيعد نب فلخ براقآ نم رعاشل تايبألا هذه ليدنم خيشلا تاسارك يف تدحوو

 : لوقبف افلخ حدمبو فلخ ءابرقأ دحأ اهب بطاخي

 کام نصح تایل لب ام

 ری يف ۹-۳ حطو رش رشلل
 0 ريثمد فرعي سنجل میدع فاح

 ریشنو زوشلا يفاو يطعنو ذخان
 مش شرط يياح اذه
 اعمل اَمَمْلا تسلا شق 57 نأو

 نان قفاون ام البق ول
 نابع قاب سف 0007 هبا نمد

 اناطع مِن الاب ةو

 انامح يماحو اتتماهج دیات

 اقع صبر يلع ول لا نم

9 

 خيش لا ةعاس اضُنلا يامح تنبأ
 ف

 قيِحاَمَسلا َلاَوُط کز ياَرَخ منا

 ا ا رسالا

 9 س ۳ 5 سرم

 (۱۲) لال و یحللا طيش يزيازخو

NE ع 

 ‹ ناريطم همسا ارعاش تارارشلا نم نأ ديهفلا ليدنم خيشلا تاسارک يف تدجوو
 لو يف نونکسب نيذلا « ةّيَطَع يب نم توبسلا خيش ناعيمج نبال رواحم وهو 3 رز يي

 . ایحاوضو
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 نیریغلا نومزپیو مهسفنا نع ةيطع ونب ایپیف عفادب نيتيلاوتم نيتعقو دهش دقو
 . لئابقلا یدحاب اودجنتسا ةيناثلا ةرلا يف نيريغملا

 : ةيطع ىنبب هباجعا نع اربعم تايبألا هذه ناریطُم لاق دقو
 رت و 0 و هضصاهلا " يو هدر و و e و رب نإ ۳

 راکباو لج يف هاعرب نيل يوي هراذب حسمالاب تله ةنزماب

 راح اهغارب ناردغل قناضنب هرات عم اهيل يِضوُي قَبل
 زاوک الا نوح براخلا ىلع ع هرامن هیبرو وه نم و اهیف

 زاطخالا ¿ نوري نابقملا انک هنر  هرابخا بسن لماّتنی ْناَحرَف

 او قیلامز یعرت میناعطقو هراتغ نع الا ساز مهلازنمو

 رافتسو میانغ تخار عرف نم مم هاج هل بلاج مهاج دلا
 م 9 رو هر سم 8

 را هبراوبلاب هعبر نوبعو هراتعلاب مقر نامو نأ مو

 ْراَمَق لك اه ىلإ فول َقْوَش ْهراَهَن يطب ی غدج للا

 هتقيشع دعاسي - ًالزتم يآ َراَعِذ دج نأ لدينُج نبا لاق اک تايبألا هذه ببسو
 . لزنم هيلع ىنئأف ربا متکف حايتمالا ىلع

 . أطخ يحيضولا يرصبل تايبألا تین دقو

 تايبألا لوقيو هتقيشعو لّنم يف کشی يرارش رعاشل تايبألا نأ ىريف لیدنم امأ

 : لزنم لاق ذئنيحو (سجلملا) ةعشبلا يعار دنع هومكاحف هات ىع
8 ۳ 

25 

 ىناَسل قرحت رانا نأ هللا ع را

 يناغب نم عبد يآ هللا رم راطیب مع لات ينآ هللا زعو
 نالو افلا حضو یلع قشع راحل ىب يغاب يآ هلل 2

 یناطع ام یبلطم هنا هللا عو راض ام نو يللا نأ هللا عو

 : ةحلافملا نم يرارشلا نامرع نب لزنم لاقو
 ۰ o a ۳ 3 وك ور و ر 9 مع 6 نم رم

 ۳ هدرم ج همقق امو بيلقلا سی عوفیم دیراوم يقسي ایحلا ىسع
 8 a و مه

 ٠#هدعو هلاخَم هل طلقب لکو عوُجنو لاحم يل منجي هح



 عوطرت نیل لزعم يناَطَع ناو
 عوج الو ٍناَمْظ ال يبام تن
 57 قاسلا رع ع هبوت يفقلا تج

 وکلا ىلإ يعاَرذ نع يبو تهل

 5 ينم للا و 3 هللاو

 مه مو ل

 ةّدومْلا ماَعَط نیزا امو « يلع اب
 010 ور 5 ريم محشلاب يلا تَحبطاو

 O ا ب هدو ع ةاشرل ضو

 و نره # ب م وە

 نيعست موی سب تيدمو

 در لا 7 يللا عواطا م
 مم 5

 هديل ملط دب لك يلح او

 0۸ ی ام ملا تا ىلإ يلا

 مکل هبنکو
 يرهاظلا ليقع نب نمحرلا دبع وبآ

i 

 يشاوخا

 .۳۹۰ -۳۸۸ /۱ ةربزجلا برغ لاش يف

 ۳۹۰ - ۳۳۸ /۱ ةکلسلا لئابت مجعمو

 ۲۸۳ - ۲۸۱/4و - ۹۵4 /۳ برعلا ةلمجو

 ٠ ۲۹۵ - ۲۱۱ ۰ ۲۰۹ /۱ برعلا ةغل ةلجو
 , ۷ - 4٩ دن دالب ىلإ ةلحرو

 . ۱۵٩ - ۱۵۷ ص راكع ناندعل تاطیوفاو
 . ةعتمم تكن هيفو ۲۵۰ صو ٩۱ - ۹۵ /۲ يزيزعلل تاداعلا سوماقو

 ۱۰5-۱۰۸ صو ۱۰۸ - ۱۰۱ ص يدالبلل ندرألاو زاجحلا لاش يف - برملا دالب يف تالحرو
 .۲۳۱ - ۲۲۹/۲ زاجحللا لئابق مجعمو

 . ۱۹۲ - ۱۷۱ ص لديتجلا دعسل فوجلا دالبو

 . ۲۰٩ - ۲۰۷ ص ليقحلل باسنألا زنكو

 . ۷۲۷۳ ص ةريغم نبال بختنملاو

 . هلئابقو ندرألا قرش خيرات باتك ىلع دمتعا دقو 44 ص نيطسلف اندالب يف اهلئالسو ةببرعلا لئابقلاو
 . ۵۸۷/۲ ةلاحكل برعلا لئابق مجعمو

 ۰۳۷۰/۱ يوازعلل قارعلا رئاشعو
 - ۲ ص ةيبهذلا رردلا 5 يمشاهلا دمتعا هیلعو ةيزاججلا ةلحرلا ٤ ينونتبلا مع بتك نمو

 . ماشلا رث ئاشع يف ايركز يقصوو « ءانيس خيرات يف ريقش موعنو « ةيناهلا ةلحرلا يف و يناكربلاو

 . ۷١ ۷۵ ص تاطيوحلا رظنا ( ۲)
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 لیزارعلا رسف دقو « ينيجهلا نحللا یضتقم بسح الدعف ؛ (لیزارع لوقت) : تاطيوحلا باتك يف ( ۳
 . دیقانعلاب

 . صاصرلاب تاذالا رسفو لاذلاب يه لب اه ينعم الو - ءازلاب - ارزي تاطیوفا يف ( :)

 . نحللا ةفخ ةفش لجأل هتلدعف (اجاذار : تاطيوحلا ف ( هر

 ! ؟ ةيارلا لماح وه يرئاشعلا فرعلاب ديقعلا نا لاقو « دیقعلاب شیالولا رسفو

 ةفابح يه ةيأر ايف نوکی ال ديقعلا اهمعرتب يتلا تاوزغلاو « ةيارلا لمحي ال ديقعلا : نمحرلا دبع وبأ لاق
 . ةتغابمو

 )٩ ( تاداعلا سوماق رظنا ۳/ ۲۲۹ .

 ۱۳۱ ص نوا دالبو ۱۲۱-۱۹۲ /۱ ةيدابلا نم تارعاش رظنا ةرهاظ نعو ۲/  ةيبعشلا انبدآ نم ( ۷)

 .ه ۱۳۹5 /5 ٠١/ يف ۱۲۳۳ ددع ةريزجلا ةديرجي هترشن امو ۱٩۲ - ۱۹۰و ٩۱۳و ۱۲و

 . ۱۳۲ /۲ طبثلا ناویدو

 . ۲۹۵ - ۲۹۶ /۱ ةيبعشلا انبدآ نم باتک يف ةدايع عم فلخ ةضق 2( م(

 )٩ ( فسويلا ميهاربإ نم ابتو 137 - ۲۹۵ /۱ ةيبعشلا انبادأ نم باتك يف نسيحم عم فلخ ةصق .
 , ةمدانملل مهطاسب ةيزالم وأ رباك ألا ةمدخ : يودفتلا (۱۰)

 . (كادف آر : : يوادفلا لوق نم ةيوسنم 0 هتوحتم ةملكلاو

 مهنمو < م نود (شيع) ماعطب مرکی نم مبنمو « هل حبذي نم مهنف : ةيدابلا دنع تاجرد ثالث تیضلل (۱۱)

 . طقف رقلاو نیللا هل عضوی نم

 باقر خطلي نأ فيضلل حبذ اذإ ایا تیفلا ةداعو « هفیض ةجرد نع فيضملا اولأسب نأ يحلا لهأ ةداعو

 . ةحيبذلا ق قحتسپ نم فيضلا نأ يا ملعیف ةحيبذلا مدب مهلبإ

 . كاني مدلا نم نينحن يللا : رعاشلا لوق ىنعم اذهف

 . ۷۵ ص ۱ ددع ۱۳ س يعشلا ثارتلا ةلحم (۱۲)

 . ةدرم عم ةفراطلا : لیدنم دنع (۱۳)

 فرح ۳ ج هةکلملا لامث» باتکو «ةريزجلا برغ لامش ينو باتک عوقیم مضوم ديدحت نع رظنا : (برعلا)
 .مملا

 : ليدنم 8 (۱4)
 ةدعو ضابح هل طلقب لكو عرنو نیقارفلل برم هشیح

 : لیدنم دنع (۱۵)

 ةدرتسم محشلاب يلاح فوشأ عرلا يدبك ىؤه ام موي نيعست

 : ليدتم دنع (15)

 هدشب هديب هاشرب مزيحتم عوفرم قاسلا ىلع هبول نم تيقس

 . يو تضبلو : ليدنم دنع (۱۷)

 . ياقللا ىلع سكنا ام : ليدنم دنع (۱۸)
 ) )۱٩ليدنم دنع :

 هدري ام هبحاص ةلمخ فاش ول ماج لثم دحاب يغبي دسلا

 نمحرلا دبع وبأ لاق

 يف لدبج نبا اهضعب شنو تارا خيش يواحلا قشاع نع ةيوار لبد غلام که تعم

 - يحيضولا يرصبل ًاطح ةديصقلا تبسنو ۱۸۹ ص فوحلا دالب
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 تاب ثبعلاو .. ةمتساکرلا
 + س

 -.۱۳۸ : صد 9

 مود وهو یدبآ بحاصو

 مورحلا تربغا ام اذ| ىح
 (ْتّرَيغا) ةعوبطلا يف تفحص (تربغا) ةملك نکلو « تدرو اذک (یدبا) ةملك

 ةعوبطملا يف اهلبق اب بلا تلصو دقو ؛ نيترم (ام لك) ةملك تدرو ةحفصلا هذه يو
 . ةطوطخملا يفال

 : سہ ۱۳۹: ص - 1

 لْثُمْلا مار نبناضع َنْيَب
 (نیناضع) ةباتك اذكو « حيحص ريغ هنم ريثكف ةعوبطلا يف تالكلا طبض اما

 . لثلا برقب عضوم مسا ةملكلا نأ رهظيو

 ينب ضرأ يف سيلف « هعقوم نع عضوملاب دعبي ام ناطق نع ةعوبطملا شماه ينو
 « نضحو سلا نيب يرجهلا ركذ اك - دجن ةيلاع يف افورعم لازيال داو وه لب « بلغت
 ةستع ةليبق دالب نيب وهو ديعب ريغ نيعضوملا نيذه لفسأ وهو «هعورف دصقي هلعلو

 بوص اًهجتم « يقرشلا هلاش نم نصح ليج برق نم دتمب « اندهع يف میس دالبو

 . بوما حبس ىتح لامشلا

 يبونجلا بناحلا ىلع قلطي ميدقلا يف ةّبكر مسا داك + مسا آلا فرع ياو

 فيئاطلا ةيدوأ هيف ضيفت يذلا هنم

 مسن دقف اًئَضَح یآر نمر : لثملا هيفو « دب ةيلاع يف روهشملا لبجلا وه نَضَحو

۷۰ 



 اف زمر يتلا ةيشاحلا دصقب (۳۱6 مقر رظنا : نضح) : ًالئاق ةيشاحلا يف قتقحلا لاحأو

 . نضح اهنيب نم سیل عضاومو مّبّضإو نادلجي قلعت ةيشاح ا كلت نکلو « مقرلا اذهب

 ينب دحأ يمشجلا "بر دبع نب يس نع ققحملا لاق ةحفصلا هذه شماه يو

 ةرهمج» ىلع لاحاو (ةثراح نب سوألا نب كلام نب مشُج ىلإ ةبسن يمشجلا) : كلام
 ۔ (برعلا باستا

 لئابقلا عورف نم اهب ىمسي نم زثكيف مالعالا اهب ىمست يلا ءامسألا نم مشج مساو

 : فلؤملا دهعب ةلص اهاوقأو عورفلا كلت رهشا ىلإ فرصنت مشج ىلإ ةبسنلا نكلو اهريغو

 نولازي ال نيذلاو « هباتك يف اركذ مه دروا نيذلا « ةمصلا نب دیرد موق « نازوه مشج

 امو« لزانلا نرق ينو ؛ فئاطلا برقب « زاجحلا لفاسأ ةميدقلا مهدالب يف نيفورعم

 . عضاوملا كلت لوح

 : ةحفصلا هذه ٤ دروو

 تی رارتلو یتزخل ريف جت دوما رخ اهب اتنا
 لدب ءارلاب (رارعلا) باوصلا ىرأو « ةعوبطلا يف اک (راوعلا) ةطوطخملا يف درو اذک

 ۱ : روهشلا تابنلا وهو - واولا

 8 8 لسا لع

 راَرَع نم ةا َدْعَب اف رج راع میمش ني '
 1 4 ۲ . 2 ات

 ىلع لمح ام تالکلا نم ريثك يف فیرحتلا نم لصألا ةطوطخم يف نأب لوقلا ٌرّركأو

 ۱ . اهنم اذه ناب مزجلا

۶ 

 تلقَسا ءامسلا يف بلا ام اذإ موم ابل نادرا نم باب
 س 5 و ساس 5 0ك 2 6 مو ۳۳3 ۳

 رتلظ مث وب تئاب یوللا ضیفب هلم نیئدجلا یوخآ ما انو
 ر م2 17 9. 0 3 2 ع 39 ماو

 تلص مث اهدرپ يب تزرب اذإ ةلقمو أديج عامل نم حلماب

 . عیبطت ةعوبطملا يف نيلوألا نيتيبلا يف مقوو
u, ۳8 ۲ 2,  

 ةعوبطلا يف اك ال (ءاطبع سار) : اهبارص ةحفصلا هذه يف (ءاطبع يسأر) ةملكو



 . ینعلاو نزولا لتخب اللو

 . (كلام تش) : اماوص (كلام تبن) ةملكو

 : س۱4۱: ص (كة4

 كيذا ع اودع "سارعو كلشي یا يف نمی ءاَضنألا اَلَسْرِإو ا
 فرم وه ۳ هنالك يف ةعوبطلا يف تیبلا اذه درو

 : ءاطخألا نم ةحفصلا هذه يفو
 . علت نإو ... ىلا يف كلن نإ : باوصلاو كي ناو .. نعلا يف كي نإف - ١
 اّع سس تج اذإ : باوصلاو - البع سما تعج ذإ -۲
 : ةحفصلا هذه يف : ١47 : ص 4

 . ىلعفا مث : باوصلاو  ىلعلا مث -۱
20 

 .رانلا يف اط : باوصلاو -رانلا ىفاط -۲
 صرحي يرجهلاو « لصألا يف ةزومهم ريغ - اهّتطوف : باوصلاو  اهتتطوف -۳

 . اهلئاق ةجهلب اهعمس اك تالکلا نیودت ىلع

 : ةحفصلا هذه يو : ١4 : ص ۷۰

 . ياع تحس لهو تاوصلاو - يانيع تحف لهو -

 . كيفحتسأل ىنإف : باوصلاو - كيفختسال يلاف -۲
 رو 3 ۱ ۱ ۲

 : نيسلاب هسعن : تاوصلا یراو ؛ ةط وطحما يف تدرو اذک  ةشغن يل امو -۳

 كلاخ ملي نا الا لاذ امو ةسعن ىب امو یشغتسال یناو ھر 5 ۳ 9 £ 0 2 رم ارو د ۳ رار ع 2

 بل نم ةغل ىلع - بم محو : لصألا يفو - ائيِضْم امجنو - 4 ه هرس ۵ ” هام

 . نيعضوملا يف ةيتحتلا ةانثماب - كلابز اذکو الابر : اهباوص - الابز -
 ؛ ۱٤۴ : ص --۱

 لب نم ايل كال ىشن نیو . یهو بحلا جعأل ني يدبك اوو
 ف



 . خلا (يشن نمو) : انزو مقتسي دقو « تيبلا درو اذك

 : = 164 : ص ۲
 - ىل وحلا رر ا رس

 كلاخ ۳ يناو ع یبرق وذ يناو ةقاللع سا ينآ يملخت 1

 ۱ - ةعوبطلا ين تالکلا تلكش اک ال _

 . هه يطخيو : باوصلاو . ةئيه يطعيو : ةحفصلا هذه ينو

 : سس 60 : ص-- ۳

 رم چرم رم ی ر

 ِكِلاَسَمْلا بعص َناَورَع نم رعواب یرت امو لاَحْتلا ینجت أك باشي

 ةعوبطملا يف رحم تيبلا دروو

 ةطوطحا يف تدرو (ربكم) ةملك (ربكم يرضاغلا يندشنأور :-- ۱81 : ص۷۶

 يف بتکو ةريخألا راتخا ققحلا نکلو (یکم)و (شکم) أرقت ثيحب ؛ ماجعالا ةلمهم

 اذک (فيرحت رثکم : ئط ثاحبأو صوصن يف وأ ۰ رداصلا هنع حصفت مل) : ةيشاحلا

 يف اك (ثاحباو صوصن) : هیمسب «يرجما يلع وبا» يباتك رکذ ديري ال نيح وهو

 يف دعا م ىلع من : (يط) ةملك حق اذان يردأ ال نكلو « انهو - ۳۷۳ /۸۵ ص

 ینا رهظیو - ٦٥ص - يباتك يف مسالا اذه تركذ دقلو  فیرح هنا رثكم نع هلوق

 دز مسا نأ وه رخآ رمأو ؛ يرجها باتك نم رخآ عضوم يف مسالا تدجو

 اوت دقو ٠ هحرشو (سوماقلا) يف اك  ةغللا ء ءاملع ركذ دقف « فورعملا

 تک

 . خلا (نیخنک « اًريكمو - ثّدحمك < اکو کو - ةأرما مسا

 شرج ينب ىلإ ةبسن) : هَ اب (يِشَرُجْلا) ىلع ققحملا ىلع : 1١45 : ص ا.ه

 (ىَدْنَص « ريت « ءاعنص قيرط ىلع ةعقاو « نما يف ةدلب شرو رس نم نطب
 ال ثيح نم أطخلا يف هتعقوأ ام ًاريثك يتلا رداصملا دحأ نم مالكلا اذه لقن هنأ رهظيو

 قيرطلا أو ٠ برغلا وحن ء ءاَعْنَص نم هج « رعت ىلإ ءاعنص قيرط نأ كردي مل هنإ ءرعشب

 نيئاضتم ني عج اذهو قلا ىلإ جي - ین ال - ةا لإ

 ر ىف 2 a 3 سمس ےل مسا صا

 ترمو یرشم نيب ناتش ابرغم ترسو هفرشم تراس

۷۳ 



 نآلا ةفورعلا ةقطنملا يف ةدلب رهشأ تناكو « اهنکاس مساب تيمم ةدلب مما شرج نإ
 « ةدليلا تسرد دقو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم ل بونحلا ي « ريع دالب مساب
 ةعقاو تناكو « اليك نيعبرأ وحنب س دالبلا كلت ةدعاق - اأ ةنيدم قرش معقت اهراثاو
 قیرطلا | اذه ينادمحلا دَح دقو - ةدعص ىلإ ءاعنص نم هجتي يذلا نعبا جاح قیرط ىلع
 . ديدحت حضوآ ١ («برعلا ةريزج هفص» باتک يف

 : قيلعتلا ىلإ ةجاحب وه امم ةحفصلا هذه يف :-۱8۷: ص -5

 اهمساو « نرم ةليبق نم يأ « رم يهو : باوصلاو - ةنيزم يهو « ةأرملا ١-
 , ةراس

 راسلا فرز : باوصلا - رئاتسلا فرز -۲
 . یفتخا باوصلا لعل - يطلو یفتحا -

 (تنبلا) ةملكلا باوص نأ رهظیو « لصألا يف اذک - تيبلا يتي بوث حانّسلا - ؛
 ةطوطخملاو « تییلاب هنم قصلأ تنبلاب بوثلاو (بوثلا اذهب يحنسا ةيراج ايو) : ةنيرقب
 ةملكلا هذه اًركذ «سورعلا جات» يف (حنس) ممر يف دجأ لو ؛ فيرحتلا نم واخت ال
 . ىنعملا اذهب

 : 86۸ : ص۷

 ١ - اهباوص لعلو (حرتفا) ةملك اذك . هاعر نم لوأ اوناک : یعرملا موقلا حرتفا :

 (حرتقا) وأ (عرتفا) .
 ع طقن نودب (هحس) ةطوطخملا يف تدرو ةعوبطملا يف ةدراولا (ةجيلب) ةملك - ۲
 يف دال ین هل ةلص ال « عضو يتلا ةملكلل تا قو « مال فرح اف نس

 يرجشا
 . (انتيم ناتجا) : ااوص تیم نانجا -

 " كلا تناك : باوصلا  ةكلملا تناك -ه . - تيب رجع - ارم ملا ًالوُهْجَم : باوصلا - را یاس
 لی الو « ضراعلا لیید نیو ىَرمَقلا نيب وه « رمحأ مظع لبج : ةحاص) ٩-

Vé 



 سقوط تا
 ی

 يمزاحلا ىسوم نب دمحم ماما

 A) ۵۸6 /ه4)

4 

 وز هل م س ملل

Afبيرحو ‹ بیرحو « بيرج باب  

 « بلک يبل هام : - ةَدحْوُم كا هرخاو « ءارلا رسكو < ميجا حقب - لوألا امأ

 ا ووو

ا يأ _ ضراعلا لب دوصقلا نأ يف حضاو مالک اذهو مه (هریغ
 هماعا ضراع وهو فورعل

 (ةنیدلا ضارعأ مخاتی عضوم ليبدلا) : الئاق ىلع لب اذهب فتکی مل ققحا نكلو -

 ال هنأ يرجم ا لوق عم مالكلا اذه دورو تبرغتسا دقو «عالطالا دصارم» ىلع لاحأو

عالطالا دصارم» باتک ىلإ تعجرف ۰ ضراعلا لیبد ريغ لید
 دقل !؟ تدخر اذا (

 ي دروأ ( «دصارملا» باتک ققمم نأ عم ٠ ةنيدملا اهّلَحَم عضوف (ةماعلا) ةملك ققحملا ربع

 ىلإ « ةماعلا نم هدصق ناكو « ةدئاز نب نعم حدمب ةصفح يأ نب ناورم لاق : ةيشاحلا

 : نعلا

 نارجن ىق الو لیلا رم يتقا ْتْطَحَت ام اجر ول

 ةيدوألا يراحم لفسا يف « لول حس مساب نآلا فرعيو « هایم اذ ناك ليبّدلاو

 ا داو

 لفاسا ىلع لامرلا تغطق «برعلا ةريزج ةفص» يف ينادما اهرکذ « لیلا لر مس ۱

 لارت ال دراوم ام قبو : اهنم اًريثك ترمطف < هايملا هيف رثكت يذلا ةيدوألا 7

 . ةفورعم



 ماش رب ورم لاق ٠ يط عم ةع , نب دعس ول ةو هب تناک « ملا يف غرم

 وس و هال

 7 تلقف
 ۳ ا ماهم 0 مار ر

 عار رارملا ىعرت لبإ هب ۱ کارو بیرجلا
۳ 

 RA ا
 . "رجه ؛ یر اب هر لا رحت يق هل بي مر < 1 مَع م 7 لن و ۵ لب ۲ 1

 سر وام ر ع 12 ل د وعام

 هرخآو « ةدحوم ءاي اهدعب ؛ ةا هآر نوت له هلأ - لا | اماو

 هو يي الف اس دم ا

Cm 

 ا . 9ناَمْعَو نمیلا
 یٹاوح ا

 ۰ بیرجلاو : بّرجلاو  تیوخو ٠ ثیوحو تیوجلا باب) : با باب يف - رص باتک يف (۱)
 ر

 . (ابرحو

 اذهو . دو لحن نی داو يهو - ةَمرلا يف عرفي ۰ یضیرع داو : - ءارلا رسو ملا حتفب ب ااو : رص لاق (۲)
 ةعساو دالب یرتحو « دجن هيلا ةيدوأ نم ريثك لويس هيف عل عمت : ميظع داو بیرجلاف 6 توضاو افيرعت قدا

 لک مكتب ثيح اهلا تلاق : برعلا لوقت) : -41-؛برعلا دالب» باتك یو . ملا يداو يف غرب ىح

 یخ اًهلبَسو اهؤام رثكي ال ملا نأ كلذو . نيورب برجا ربع « نه يح ٠١ يقلي يب لک + : يش
 ةماعلا نكلو ء افورعم يداولا لازي الو « ةريثك بيرجلا فيرعت يف ةدراولا صوصتلاو ىبتنا . بيرّجْلا اهدیی
 «يصقلا دالب»و مدحت ةيلاع» يناتك یو - مهمهف ىلإ برقأ مسالا اذه نأل (ريرجلا) ءارب هرخآ يف ءابلا تلدبأ

 . هنع نيمدقتملا لاوقأ نم ةفئاطو « بيرجلا يداو معقول ديدحت «ةيدوعسلا ةيبرعلا دالبلل يئارغجلا مجعلا» نم

 بر ىم ىلإ هعورف نم يداولا عقي نيذلا بالك يبل ناك الاغ : ةرثك هايم ميدقلا يف - بيرجلا فو

 نب دسأ ينب نم ةيلعث نب دعس ونبو ۰ نافطغ نم نوطب دالب نم ناك ةّيِرَض ىمِح ىلإ ُهْبّصَمو ۰ مهدالب يف

 برحلا لعلو . مهل ءافلح اوناك مث « هىطل نيرواحم دسأ ونب ناکو - ۰ ۳۳ «مجعتسا ام مجعم» - هعزخ
 رجح نبا همحرتو « رعشلا ريثك يمالسإ رعاش هر ينب نم سأش ن وعو فلحلا لبق نيتليبقلا نيب تعفو رو هر

 ورمع ةأرما تناكف « ءادوس رارع مأو راز وبأ وهو ۰ اهريغو ينابزرلاو «ةیاحصلا زيي 5 ةياصالا» £

 : ةروهشلا تايبألا ورمع لاقف « هیذوت

 مَمَعلا بلا و نوبل يأ ياف حار َرْيَغ کپ نا زارع ناو ملظ دف ٍناَوهْلاِب ۰ يعل زارع دری نمو ٍداَوَهْلاب را تار
 هالا نم يك أ هنأو م همعط نأ الإ «ءاوخلاپ هم وهو « اقورعم لازي ال بشعلا نم عون : رارملاو 0 مه م للل 0 دو - 1 0 8 ا

 . (نم) ىلإ (مم) تفرح (يط نم هيلع نب دعس) :«نادلبلا مجعم» ةعوبطم يف عقوو (يدنكلا) ةدنك ىلإ رعاشلا بسنو ۰ بيرج لا يف ساش نب ورمع تيب توقاي دروأ دقو

۷۹ 



 يروبح لا رصان نب ناطلس خيشلا

 ره ۱۱۳۸ - ۲۳

 رشنل ربانمو سرادم دجاسلا ن 37 اوذحعا نیدلا ءاملعلا تاوصأ ىل اع دادغب تقافا

 .دورق ةدع دما تا دعب .ةليضفلاو ماعلا

 ةارس ضعبو ماعلا لهأ ممه اهتعر ؛ةيملع دهاعم ملعلا ةرضاح يف ف تضبن دقف

 ۰ . نسخ ۰ ودق ۶
 بيرجلاو . رجه ىرق نم ةيرق برج ريغصت - بيرج : توقاي لاقو . ةدايز نودب رصن مالك صن وه (۳)

(4) 

 . یهتنا . درب « نملا فیلاخم نم اضیا

 ۳۹۰ ص ۱ ج «يئارخجلا مجعلا» نم «ةيقرشلا ةقطنملا» باتک يف ابنع تثدحت دقف رجه يف يتلا ةيرقلا امأ

 تورو ع طب ةحص نم ةقثلا مدعو - - سوج  نینوج بيرج : مسالا فيرحت يف ل لاّتحالا تدروأو _

 - عالطالا مس او سیلو ني رصاعملا نم وهو هللا همحر - رداقلا دبع ۳ دم خيشلا هایی الا خروم نأ ىلإ

 و سل

 ی سم جا كف يف ةيق فرعأ الو اب برف وأ قيقشلا ةيرق يه اهنا یرب

 بيرحلاو ىلعألا برجا «برعلا ةريزج ةفصد "يو ينادمهلا اهركذ « بْيَرَجْلا مساب ناعضوم نعلا ينو
 -دییز يداو رهو ةحيران ةرهش وذ ريخآلاو ١١4- ص - لفسالا

 بل بيم : لاقيو « عتارملا بيطأ نم تب هنأو « تب ريسفتب الإ توقاي هيلع در لو : رص مالك وه
 . نادْمّسلاو ٌتبرحْلا ىعرام

 ةحص مدع دعبتسا الو « تبرحلا یمن يلا ةالفلا هذه اًركذ «برعلا ةريزج ةفص» باتك يف ذجآ مو
 . مسالا
 : رصن اهداز يتلا ةثالثلا ءامسالاو

 رس نم ةيحان : هلوقب هفرعو هطبض اذک - ةثلثم ءاث هريخاو ءايلا نوکسو واولا حتفو ميجلا مضب - تیوجلا- ۱

 ؛ اناوأو دادغب نيب : لاق عضولا اذه توقاي ركذو . عضوم ريغ يف قارعلا داوس يف : یر یار ' ۳

 . ةظححل ةديصق هيف دروأو -هنادربلا برق

 نم مقص هبوزاب یو : لاقو ةئلثم ءاث هرخآو ةددشلا واولا رسکو ملا عتفب هب رص هطبض - ثیوج- ۲

 ةلجد يفرش يف ةدلب : -رصن طبضك مسالا طبض دعب - : توقاب لاقو  نظأ ايف - رخآ كانهو « ةرصبلا

 قاوسأ اهبو « هرم ريغ اهتيأر (؟) ةبوراب توج اه لاقبو « سف اهلهأو قبل لباقم « ىمظعلا ةرصبلا
 - اهیلا بسنپ نم ضعب ركذ مث - ريثك دشحو
 دلب : لاقو « رصن هطيض اذک ؛ ناتطقن اهيلع هات هرخآو ةففحا واولا حتفو ةمجعملا ءاخلا مهب - تبوح - ۳

 : لاقو ةثلثم ءاث مسالا رخآ لعجف - طبضلا اذه فلاح هنادلبلا مجعم» يف يومحلا نکلو . ركب رايد نم

 .رصن رکذ ام ىلع مسالا فیرعت يف دزي و « نطبلا مظع وهو ثوخلا ريغصت ظفلب وهو

۷۷ 



 .. يعفاشلا « يدادغبلا

 ىلحي لجتو بارلا نم ةلمج هلل هقزر «دادغب يف هرصع هع ءاملع رهظأ نم ناک ..

 3 هرصع يف نفل اذه لهأ نم روهمج سرد هيلعو کف نبميو يف اداتسأ ناك ثيح

 عماج) دادغب ' ° ةيرداقلا ةسردملا ةنازخ اهم رعت 7 ةسيفن تاطوطخم : : هيف هراثآ نمو

 .. (هنع هللا ىضر  يناليكلا رداقلا دبع خيشلا

 ءةيملع ةعماج ةباثع تناك ةسردملا هذهو «(ةيرداقلا ةرضحلا) يف ءاّرقلل سيئر ناكو
 نم اًنكمتم «سردلل ًالهأ ناك نم الإ اهلخدي الو ؛نف لك يف ءاملعلا رابك مضت يهف
 .ببحلا يحورلا اهعباط نع الضف «ةيملعلا هتعاضب

 يوتملا يديوسلا هللا دبع خيشلا «هيلع سرد نمثو ؛دادغب ءاملع رثكأ هيلع سردو
 ةحفللا» يف هسفن وه كلذ ركذ اک .. (باسحلا) هيلع سرد ثيح ره ۱۱۷ ةنس
 ناطلس خیشلا نعو  نيسح خیشلا  انيخخأ نع باسحلا تذحخأو) : ۲٩ «ةيکسلا
 هب ويسا ب هتعل يذلا وهو . . (یابلل ( باسحلا ةص الحل هربغ لعو هيلع تأرق

 .. (هنامز

 ةنس يفوتلا يدركلا يكتبرلا هللا دبع نب روفغلا دبع : ًنضيأ هبالط ن
 هفرعب اًملاع يكتبرلاب كيسحو ؛ (مالسالا خيش) ب هتعن يذلا رهو هه ۸

 نب هللا دعس خشلاو ۱۱۱۹ س رشا ۷۸ يف ةخرؤم ها ةزاجإ هناجأ ۳ هرصع

 ه ۱۱۸6 ةنس یفوتلا ءءاّرقلا خيش ؛یلصولا ريصبلا یفطصم نب دمحا

 نمو :اهئالع ىلع سردو ه ۱۰۷۲ ةتس اهيف دلو «لصولا لهأ نم ناطلس خیشلاو
 .ها١1111 ةنس یفوتلا يروبجلا نيسح نب رمع خيشلا «هنع ذحأ

 .. (يروباخلا) ةبسن هتقحل انه نمو ءأشن كانهو  (روباخلا) ىلإ لحر مث

 ليعامسإ نب مساق نب دمحم خيش خیشلاب ی : قیتعلا تيبلا جحم ماق ه ۱۱۰۱۵ ةنس يو

۷۸ 



 .ه ۱۱۰۷ ةنس یفوتلاو «هرصع يف ءارقلا خيش «يرهزألا يرقبلا

 حرش وهو «ةرکتبلا يلاللاو ةرهوحنا دوقعلا» : هباتک ةمدقم ي ناطلس خيشلا لاق

 فيطل حرش اذهف) : لاق «ةررحلا دئاوفلاو ةررقملا دعاوقلا» ب ةفورعلا يرقبلا ةمدقل

 «ةررحا دئاوفلاو ةررقلا دعاوقلا» ب ةامسلا ةلاسرلا ىلع هتعضو
 لوصا يف ةيرقبلاب ةريهشلا

 .(يرقبلا ليعامسإ نب مساق نب دمحم يخيشل «نيعمجأ مهنع هللا يضر «ةعبسلا ءارقلا

 ىلإ قوا عم ءرصتخملا اذه ىلع هعمج يي ری ام رخآ اذه .. ) : هرخآ يف لاقو

 بتكلا نم هتعمج دقو «ناوخإلا نم ريثك حالا دعب كلذ ناكو «نيدلاولا ةرايز

 هللا هظفح انخيش هيف تعجار ام اًريثكو ... (ةيبطاشلا حرش»و ء(رشنلا» ك ءا ءورمملا

 دعب لاوش رهش نم ۲4 ءاثالثلا موي يف هنم غارفلا ناكو ...  يرقبلا -- ليلجلا ىلوملا

 ..(ه ۱۱۱ ةنس ةيناجرملا ةسردملا يف رهظلا ةالص

 ىلع سرد هنأ (هتازاجإ) ضعب نمو «ناطلس خيشلا راثآ لالخ نم « انل نيبنو

 .جرخن ممد «ماشلا قشمد ءاملع

 سرد هنأ ۰۲۱) لصوملا شيورد نب سيجرج رعاشلا خشلل هتزاجإ يف ركذي هنإف

 عماجلا مامإ ةدومح نب ناؤع خيشلاو «يبشمدلا يلماكلا دمحم خيشلا ىلع ةيعفاشلا هقف

 .ينولجعلا دمحم خيشلاو «يومألا

 عماجلا يف هنع ذأ «يتشمدلا دلما رداقلا دبع خيشلا نع فيرشلا ثيدحلا ذحأو

 .. يومألا

 ةسردملا ۰ لاثمأ «ةروهشلا دادغب سرادم ي سرد دف  هلضف ومسلو

 ىلع دادغب ةفاصر عماوج نم نيفاقخلا عماج يف عقت ةسردملا هذهو ۰۲۱۱ ةيلبعاممالا

 .. ةيرداقلا ةسردلاو «ةيناجرملا ةسردملاو «ةلجد فتك

 دعب يفوت ناطلس خيشلا نأ رک ذي «ةطوطخملا عيماحلا ىدحإ يف اضن ٌتدجو : هتافو

 . ۲۳ هنفد عضوم لهجنو ؛يفارعلا جحلا قيرط یو به ۱۱۳۸ ةنس يف جا نم هدوع

 نم ناك هدلاوف «ةيملع ةرسأ«يروبجلا ناطلس خیشلا ةرسأ نأ ءانل نيبتي : هترسا

۷۹ 



 ۰ هدامحاو « هتمومع ءانبآو «ثيدحلاو همملا لهآ ۱۳) 01 7 ۲ 3 33 7

 يف نيثدحماو ءاهففلا نم ناك «يروبجلا ناطلس نب مهاربا خيشلا : هئانبأ ن
 2 ام مجرتو ء یه ۱۷ هنس ىفوتملا « يروبحلا ناطلس ن ب ليلخ خب ا : دادغب

 اق ةارعلا ءاملع يف یاتشلا ةهزن» : هباتك يف يبحرلا دمحم

 لعب ك0 روبجلا ىلإ هبسن رک دی یلعلا لهأ نم لجر يناث وه «ناطلس خيشلاو

 .ه ۱۱۱۱ ةنس یفوتلا يروبجلا نيسح نب رمع خيشلا هخيش

 : هتافلؤم

 راثآ هل امبرو .ةطوطخع اهلكو  تاءارقلاو ١ هقفلا يف اًراثآ ناطلس خيشلا كرت
 .. نيملعلا نيذه ريغ يف ىرخأ .

 ١ اهلوأ يف لاق «نيّكملا تاريبكت يف نيبملا لوقلا» تاءارقلا يف ريبكتلا ةلاسر :

 قيرط ن م ةعبسلا ءارقلل ريبكتلا هجوأب قلعتي ام ةفرعم ىلع لمتشت ةريسي ةذبن هذهف ..

 ,ه ۱۱۱۸ ةنس يف « .دادغبب ةيليعامسإلا ةسردملا ي اهفلأ (.. ةيبطاشلا»

 )٠١١( مقرب ةعومجم نمض لصوملا يف فاقوألا بتك ةنازخ يف ةطوطخم ةخسن اهنمو

 .(ةيدمحألا عماج بکر

 3 نب دمحم خيشلل (ةيرقبلا) هيف حرش | «ةرکتبلا يلاللاو ةرهوجا دوقعلا»  ؟
 دادغبب ةيناجرلا ةسردلا يف به ۱۱۱6 ةنس يف هنم ضو ۰ يرهز ألا يرقبل

 الم : اهتكو : )41۷( مقرب دادغیب ةماعلا | فاقوألا بفك ةنازخ يف ةخسن هنمو

 عماج ةبتكم يف ىرخأو تاقرو )°1 ۸( اهقا روأ ددعو ,ش «١ ۱۳ ةنس يناغفألا لی

 .ه ۱۲۹۵ هنس يف بتک .دادغبب يلع ناطلس دیسلا

 اع خرولا ةنازخ) ةماعلا راثالا ةيتكم يف ةخسن هنم : بارعالا دعاوق ۳

 .(يوازعلا

 ٤ «بارعالا دعاوق» رخنآ يف ةقحلم «تاءارقلا يف ةلاسر .

 .«ةررحملا دعاوقلا» ةيرقبلا ةموظنملا ىلع قیلعت  ه
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 . دادغبب ةماعلا فاقوألا ةبتکم هم طرح : تاقرو تس ۳ عمت . ةرغص ةلاسر

 .( عیماجت 0170/8) مقرب ةعومجم نمض

 اعرو «هراثآ ركذ نم هيلع تفقو امو «ليلجلا ماعلا اذه ةريس نم هتفرع ام اذه

 يف ثحبلا دي ابنع فشکتس .ةصافا بتكلا نئازخ يف یراوتت «هل ىرخأ بتك كانه

 .. مايألا لباق

 : شماوهلا

 ۱ ۰۲۵۹ : ص ؛ينورالا ميهاربا موحرملل «نويدادغبللا (1)

 نیدلا سمشل «سیسأتلا لاكشأ» باتک هطخ اهخسن يلا تاطرطحا نمو ۰۲۵4 ص .نويدادغبلا 00

 ءالا ص «قارعلا يف كلفلا ملع خيرات» : رظنب (يوازعلا بتک) ةماعلا راثآلا ةنارخ يف :يتدنقرملا

 /4 جو ۰۱۲۲/۱ ج (ثحبلا بتاكل) هدادغبب ةماعلا فاقوألا ةبتكم يف ةيبرعلا تاطوطخلا سرهف» : رظنبو

 ش 0

 ..ه ۱۸۰۲ «توربب ۰۱۲۸ ص هرقذألا كسلا» : هنع رظني ()

 /۲ ج يوازعلا سابع موحرملل «قارعلا يف ينرعلا بدألا خيرات» و (۱۲ ةقرولا  طوطخمر ؛ةيكسملا ةحفتلا» (4)

 ۰۲۰۸ ص

 ةبتکم  يوازعلا ةنازخ) يف ةزاجالا هذه نم ةخسنو 4۰ ص .؟ ج : «قارعلا يف يبرعلا بدألا خیرات» (ه)

 ,اهنم ةروصم يدنعو (ةماعلا راثآلا

 ۰۲۸۱ صم ۱ ج «ءايلوألا لبنم» : رظنب او

 بيطخلا ىهاربإ جاحلا نب ليعامسإ خبشلل «عیسلا تاءارقلا ملع يف ةزاجالا» بانك ةطوطخم : يف ةنجرت هل مم

 ١(. ةقرولا) ه ۱۳۰۹ ةنس یفوتلا لصوملا

 نم هعورف عمجتتو .ةريزجلا ضرأ نم تارفلاو نيعلا سأر نيب هرمع نبأ ةريزج ربع باسني ربت : روباخلا (م)

 ,594 ص :۲ ج «نادللا مجعم» توقاي : رظني :ايكرت بوج

 يف بصي ثيح «ةيروسلا  ةيقارعلا دودحلا برق يهتني «دحاو رهن يف عورفلا هذه دحتتو : لوقأ

 .روزلا رْيَذ ةنيدم يونج (تارفلا)

 .۸۵ س م1 ص ۰۳ ج «رردلا كلس» رظنب هر

 (ةيدمحألا ةنازخلا بتک 8/۳ مقرب ةعومحم نمض ةطوطخم) « شيورد نب سيجرج (الم) خيشلل هتزاجإ : رظني (۱۰)

 ةبنکم يف (ميماجم ۹۹۸۸/۱) مقرب ةطوطنع ءةلدمحلا يف ةلاسرو «لصوملا يف ةماعلا فاقوألا ةبتكم ۳

 .هل ةزاجإ اهرخآ يفو ؛دادغب ةماعلا فاقوألا

 ةسردملا ريغ يهو :ه ۱۱۱۰ ةنس ءاشاب ليعامسإ ,دادغب يلاو اهددع لا ةبن «ةيليعامسالا ةسردملا (۱۱)

 . اشاب ليعامسإ جاحا اهرمع يتلاو ءاًضيأ دادغب ةفاصر يف (ةيجيابكلا قوس) يف تناك يلا (ةيئافولا) ةيليعامسالا

 .ه ۱۱۷ هنس ي
 تی(

۸١ 



 «یلالاراوش »و لريجن ا كن

 س ٣ س

 [۱۷ س /۱۲ /۱۱ ج يف رشن ام ةمتت]

 تايبأ ةينامث اهددعو (4۱ - ۳۹ ص) لدینج نبا اهدروأ ةيلاتلا ةديصقلا -۲
 جاما ديهف) : هتمدقم يف بتکو اديب ۲٩ هتايبأ ددعف انه هدرون يذلا صنلا امأ . طقف و و ۶ +
 1 سس

 ةنس يف هتافو ثركذو ۰۲۵4 ص يوردلل «نويدادخبلا» : رظنيو ؛ (ةصاخلا يتنازخ يفر يطخخ عومح : رظني (۱۷)
 ام باوصلاو ۰۳۱ ۰۲4 ص ۰۱ ج دادغبب ةماعلا فاقوألا ةبتكم يف ةيبرعلا تاطوطخلا سرهف يف ه 4
 .(ه ۱۱۳۸) .. انه تركذ

 ۱۰۵ ۱۰۶ص هاناطوطنع رداونو اهخنرات «دادغبب ةماعلا فاقوألا ةبتكم : مهلع رظنب (۱۳)
 «نیقیلا» ةلع : رظنيو ءدادقي ةماعلا فاقوألا ةبتكم يف ةروصم ةخسن هنمو « طوطخم «یانشلا ةهزت» (۱4)

 .(ه ۱۳۸۱ ب ۸۱۹۲۳ ۰۲۰۳: ص اج لوألا ةنسلا) فیدادغیلا
 ناطلس خيشلا بسن دجو هنأ ۷۸ ص ۰۳ ج «قارعلا رثاشع» : هباتك يف يوازعلا سابع يماحنا موحرلا ركذ) (۱۵)

 اهبتك «عامسلا طرشب ةنيابتملا نيعبرألاب عاتمالا ىلإ عافتنالا اس : باتک ةطوطخع نم ةخسن رخآ ف يروبحلا
 نب ميهاربإ نب جهرم نب يلع نب دمحأ نب رصان نب ناطلس : اذكه .ه 11174 مرحلا ۱۳ تبسلا ةليل يف هطخب
 : رظني .تدوج يماحملاو ؛تعفرو «دیشر : يدنه هدالوأو «يیاب نب مرکلا دبع «مويلا هدافحا نمو .. هروبجلا ةريشعل ربكألا دجلا وهو - ربج نب ةرابج نب رشب نب رماع نب دامت نب نيسح نب ربج
 .۱۲۸ ص هرفذألا كاسلاو ۷۹ ص ۰۳ ج ؛قارعلا رثاشعو ۳۱۰ ص ۰۵ ج «نیلالتحا نيب قارعلا خيرات»

 3 ةيرفلا سأر ؛دادغب ې مویلا هماب فورعلا دجسلا بحاص) ٠ يروبجلا دمحم الا هيخأ ةيرذ نمو
 لله 1١٠١4 ص فاقوألا ةبتكم : رظنيو «ه ۱۱۸۵ : ةنس يرتملاو «ةفاصرلا

 تاطوطخع سرهف» و ۰۲۰۸ ۰۱۵۱ 2155 ۰84۰ ص ء۲ : «قارعلا يف يبرعلا بدألا خيرات» : رظنب (15)
 ۳۲۱ ۲4 ص ءا اج هدادفب يف فاقوألا بتك تاطوطحم سرهف»و ۰۱۰۵ ص ١« ج «ةيرهزألا
 عماج تاطوطخم سرهف» و ؛قازرلا دبع ملاس دیسلل («لصولا يف ةماعلا فاقوألا ةبتكم تاطوطنت سرهف» و
 .مالسلا دبع داع روتکدلل ؛ طوطنع يلع ناطلس ديسلا

 : (عبتتلاو ةساردلا نم دیزل هنع رظنب (۱۷)
  يرغلا نيدلا لاثكل  طوطخم عومجر ء؟ ه6 هتافو ةنس تدرو هيفو ۱۹۷ ص ( ج مالعالا

 ؛قارعلا يف يبرعلا بدألا خيرات»و ۲۱۰ ۰۷۹ ۰4۵ ج : قارعلا يف كلفلا لع خیراتو ةيرهاظلا ةبتکلا
 كلس»و ۰۷۸ ص ۳ ج «قارعلا رئاشعوو (۵۰۲ ص ۲ ج ةيناملالا ةعبطلا - نالكورب)رو ۰۱۲۱/۲
 .(ع ۱۹۸۲ توربب ةعط ۰۱۲۸ ص ننذألا كسملاوو ۰۱۲۲ ۰۸4 ص .۲ ج ءرردلا
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 اهدروآ يتلا ةياورلاو ةباورلا هذه نيب فالتخالاو . (هدیرجلا يعار راع نبا ىلع دس

 . طقف تايبأ ةثالث يف الا ناقفتت ال ناتباورلاف . ادجریبک لدينج نبا

 ۲ ۱ تايبألا لباقت لدینج نبا اهدروأ ىتلا ةياورلا يف ۷ ۰۲ ۰۱ تايبألاف

 صن ىلع انلصح نيتباورلا نيب انعمج ول يا . انه اهدرون يتلا ةياورلا يف يلاوتلا ىلع ۷

 . اب ۳۱ هئابپآ ددع

 ةفالط هل ام یللا بکار اب -۱

 هفاررلاک قفطصي هوت نومام -۲

 هفالک ايب (هلثال) نم حس ٩-

 نان لک نوکلاب نمل يفلت -ه
 ۵ م 2 22 8

 هفافر ف دعف ىللا تاب رو بيع 5

 رس کم نم لا و ھه كرا د سيو م

 هفافعلاو وه بيطلاب فلسلا ثرو -۷
 8 - لاو لام رل لع را رم

 هفاطل ف ةريخو باّتكلا هطغ م

 ةفالخخ : هل لِق؟هيِف شو : كل لاقنآو -4

 ةفاطعنا قوشب بوب فارغ ٠

 هفاَضْنَأ ليل مت رب هجولاو ١
 هفاقحا ريزت هفدر انح يفاه ۲

 هفافتخا بقع میرلا نيع نیعلاو - ۳
 و سو و 27 .

 ةفاظن ردّصب نمز ملا رمحو - 4

 هفادنرا نحل نم ىلع رقشاو - ۵

 هقارتو نول نیبام لمک لقط ٠١-
 هفاطخ بیحلا تفش انآ لاب ١

 فاش موی هدشناو هدو بلقلو -۸
 هفافح يف ابر راد امس اوُقَس 8

۳ 

 هل فلعلا یتداو ْلاَّمَجْلا' هراد ام

 الف دار یدملا لوط لاط آل
 ل نّل نیاطملاب قدنملا فاش
 هلق بقع مور راه لار

۳ o 9 o ۳و گه ۵ ۰  e~ 

 هل فسن هنوتم نع مرق سار
 ل “لا ترو ْراَمَع 8 مَ

 يعدل ر 2 و ےس رس 5 3 3

 هلفسو يدر سلاجام بش نم

 هل فص شنی حاط لی : هلل
 لفط حاملا ضيا نا باص
 هل تلطعنا مسا به ىلإ ضع

 هلفکو هفتک نيب يواوهلا حبذو

 هل فرحناو اما بلا يوْطَب

 لمح بقع نم ناو ارور
 هل نّصو ةباقش نم نیئناشر

 هل فسع هَمْينَع فاغزم لی
 ۳ ْفَطَح هیئوب هو یو رمو

 "هل فری طفاص وه ام دلش آل

 ٩٩ فور ونو ون ىلع ون
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 ار رم ق قسما رب ٩ د و تم رت 27 0

 ۱9 ل ْفَدَهْلا ثم زاص رشقالا بلقلاو ٠ ةفاهز نم ةبرش يلمح 2 °

 هل تشک لبلب قارب لیخب فا بص رم يلق تلدع ١
 ال نو اقوش نزد نيالا فرض. ةفافتخا ناب قلو ىَرَج اذه ١
 ۱0نفر ۴
 ال تی افلم يل ىلع مف هل هل برق يرتو يكشأ 4

 مدس

 لا فلش برق رثقلاو يف وشو 2 هل يف لك یی مه ۴

 هلفتو ضیارفلا میراشم حضو فاق مح يتل صو اده - ٩

 ةسيبح شيعت اهنال . ةتباث ةبوتكملا بدألا صوصن : يميتفا ناعشم رعش
 هاوفأ ىلع ةّيح شيعت يهف یهفشلا بدألا ل صوصتامأ نيواودلاو بتكلا فتاحفملا

 ةياورلاف .رمتسم لكشنو . ماد ددحت يف يهف كلذل اهنولقانتيو اهنوددري : ةاورلا
 لادبتسا وأ . ةفاضالا وأ فذحلا ةجيتن صوصنلا يف فالتخا ىلإ يدؤت ةداع ةيهفشلا
 ؛ ةدمتعملا قرار نا وأ نایس بسب : رخآ ىلع تيب مدقت وأ : رحاب ظفل
 راهظتسا یصعتسب نايحألا نم ريثك يفو . َهلَمَحْلاَو ةاورلا لبق نم ديدجتلا يف ةبغرلا وأ

 نادل لمعلا نم ديال كلذل . ىرخأ ىلع ةياور حيجرتب مزحلا وأ يلصألا صنلا
 | لبقو . اهيلإ نئمطن ةجيتن ىلإ لصن يك < يجيراتلاو يوغللا ءاصقتسالاو : فثکلا
 استر تیر نم هيلع رثعن ام لک عمج نم بال ناشل اذه يف اعطا امكح ردصن

 ہتللا ہللا يميتهلا ناعشم ينديصقل نيتفلتخم نيتياور يلب ايف درو قلطتلا اذه نم . ةقدب
 دان دمحم يدج نم |بتبقتسا ناتباورلا ناتاه . هباتک يق لدينج نبا اهلجس

 سيل ةياورلا هذهب نيتديصقلا نيتاه قايس نم يدصق نأ دكؤأل دوعاو . ناّيَوَصلا
 لاكشألا نم لكش ياب حصا ةياورلا هذه نآ معزأ الو لدينج نبا ةياور يف حب رجتلا

 اذه ىلإ نيثحابلا رظن تفلآ نأ وه طقف هديرأ يذلا نکلو لدینج نبا ةياور نم
 . مهل ةدئاف كلذ يف نوكي اًنرلف فالتخالا

 | س

 ۱ يوافش يمهل فاق ىلع لك ملل لیوطلاب ادع ناَعْشَم
 2 رم چرم نع و 5 هم

 يواوشلا َهْوَدَح بیذ اع يرغ ال جرهتا ذوحلا نیز يف يالول

۸ 



 ۱۸( ه م

 يواز نيبلا نم هل ڏيک نم هیواز جود حرملا ىَلَع بْيِ یوع يِوْعَأل
 يواغ لیّللاب تارا

 “يول "باور هقفصت حبصاو  ّمَه ذك شیجلو شیجلا ناکم یی
 و رس و

 يوادنلا نوعاي محراو تلو حعدن ریجاحملل يْنْلاَي ۳3

 ماو ر ِ هر

 هلل جن رو هنمر نم ةنَو تو

 رس

 ۷۰ يواح هيك رلا َناَدْيِع هلع چد يدملا هل ٍناَحْبَر دوعا
  oهاش ۵ ر 0 ۳ )۲۱(

 يواقهلا ندعم بکر حاره جرهسب هیکرلا باّبَع هّْيَلَع
(TY) 7 4 ۱ 3 5 2لص المع رم 0 ه ۳ 

 يواوه فيهم يللا لاحملا حل حل هخاص ركذ ناو بلم نم اي
 رز م ها دیگ 86-5 مو و ر * سام 433 ۳۳

 يوادع نامت هب لبقتو یفقن جرهصتی موي دعبل لاحم ةحل '

 ا ےس

 )ی وای بوه ام بل خیصف دي يف جوع الو تّ هب م لشلشمب

 "يراق بل ارو ني جتفي جدي بلا ما الج ين ل نم

 زا 5 ا ۳ و رم a ۵ و سم و 1 3ے 5 8

 للا تب ۳9 سو و 5 ۵ م هم هَ 0 ار 3 + 8

 افا اهدي ول تعیر ىل مررت ربرع رد نم الح ]يق
 ES 1 ۲ 1 1 8 ۳ ۹ ۳۷ و 2 5 د 3 هر 2 2 57

 ی باحسلا نابر كاقس ملم كلب ابر يللا حارملا اذا
E 3ا تو ي را 3 2 2  

 (ییریرب) ام نم ناشطعلا هَ برشی مزحملا نلصاب ٍنورق وبا
 (۲۹) سو هر ی نم 1
 (قیر ارسل رب 5 هبوط ناو مکوبا بوثلا ةيط ينارط يلخ

 قيبابللا لولسلاب طين يللا محملا بالا ط اى م

 قیربت يف ام : تلق ؟ ماهم لاو مسلا راس كلخادوا لّیلع اولاق

 نيرا هب هیت ی نالا رم ياهلا لَم اون تل انآ
 ۳ 2 ساه رم 5 نا 2 3 د را ۵

 مارا هتفش ام مسه نم معاي هاياث نم یناقس هتيل
5 7 

 مضت بتكلا نم ةلسلس هعبتيس هنأ هباتک ةمدقم يف لدينج نبا ذاتسألا ركذ : ةمتاخلا

 ىلإ ةديج ةفاضإ كلذ ينف « هللا نذإب اًبيرق كلذ نوكي نأ وجرت نڪو < نیرخآ ءارعش

 هردصاو هققح ام ىلإ ةفاضالابف < يبعشلا بدألا ةمدح ی ؛ اهأدب يلا ةميقلا دوهجلا

 رعشلا نم دهاوشلاب رخزت فوحلا دالبو دجن ةيلاع نع هبتك ناف .. ةيرعش نياوود نم
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 هتيمهأ ىلإ ةناضالاب « نكامألا دیدحت يف رعشلا اذهل ةيملعلا ةميقلا تبثت يتلا يطبنلا
 . ةيبدألا هتناكمو ةيحراتلا

 يشاوحلا

 «ءارحصلا نم لاطبأ»او « جرفلا دمحم نب دلا هطبنلا ناويد» لثم ةميقلا تاعومجلا ضعب كلذ نم يشن ( ۱)
 نب هللا دبعل «ةيدايلا نم تارعاش»و ؛ ديهفلا دمحم نب ليدنمل ٠ ةيبعشلا انبادا نموو ء يريدسلا دمحا نب دمحم

 دهفل «نویطبنلا سرلا ءارعش»و « محلا دلاخ نب هللا دبعل ه طبتلا رعشلا نم طقتلب ام رابخ»و ؛ سادر نب دمحم

 . يريغلا هللا دبعلا دمحم هةیبرعلا ةريزحلا يف ةيبعشلا نونفلاوو . دیشرلا
 ثيح فلؤملا سفنل هدجن ةيلاع مجعم» نم لوألا ءزجلا نم ۹۸-٩٩ ص يف موقأ ةخيصب ةرابعلا هذه تدرو (۲)

 . (دیوعب بقلي ناك هدلاو نأل دیوعلا ديهف : هبقلو همساب ربتشا دقو) : جانا ديهف نع هثيدح صرعم يف لوقب

 ريخألا ةملكلاو (ةدابعلا قيقر الرغ اًرعاش ناك) : لوقيو ناكملا سفن يف رعاشلا نع همالك يف فلؤلا يضمبو
 . (ةرابعلا) وه حیحصلاو_ كش نودب ةفرح

 تاياورب لبق نم اهرشن مت دق لدينج نبا مش ين جا ئاصق نم نينا نأ لع ديون نبي كلذ 0
 رعشلا نم مئاور» يف ناميوللا هللا دبع اهرشن (عاجن ودبلا اودش الا هللاو ال) : اهعلطم يلا ةديصقلاف . ةفلتخم

 يف يداب نب دمحم نب قلطمو ۰ ۳۲ ص ؛ةيدابلا نم ءارعش» يف سادر نبا هللا دعو ۲۳ ص « يطبنلا

 ديدش نم بلقل نماي) : اهعلطم ىلا ةيناثلا ةديصقلاو . 856 ص يلاثلا ء ءزجلا «ةيدابلا راعشأ نم ةيداحلا راونألا»

 ۳۱ ص سادر نبا اهرشن اک ء ۱۹۳ رم هباتك يف نایول هللا دبع اهرشن (ضاج برعلا
 .. راشتنالاو زابثجإلا ف نعمأو قرط : جهد . ىعرملا يف ليلا داوذأ : شرط . مارک او لالجإ : لالج ( 4)

 حبصأ هبلق نا رعاشلا لوقي .يلافلا يف ترشتنا يأ «لبلا تلق موق نم ةالفلا يف يعرت ل با ناعطق : وا

 . مارتحاو بح لك هرطاخ يف اه نكي يلا هتبوبحم وحن رعاشلا یقدصأو فطاوعلا ی قخانمو اعترم

 .(یاعلا) ىمسي ام وهو هقیرط عم ينيرط هيف يتلب يذلا قرتفلا وأ هقیرط : هولم ( ه)
 ام هب لعفاو عك كل كلم يبلق نإ : رعاشلا لوقب . هدشب ىلعأ ىلإ هب فذقإ : هولغ . ءامسلا : اريضخلا ( 3)

 كلذكو ۰ ۲۱ ص ١ ج لدينج نب هللا دبع نب دعسل دجن ةيلاع مجعم اهحرش يف رظناو مفترملا ناكملا : هفانس ( ۷)
 . هل ضرتعا : هل فقل . تاضفخنملا : نماطملا . 568 ص ۱ ج سيمخ نب دمحم نب هللا ديعل ةماعلا مجعم

 . ةحيصف ةملك يهو ةليوط تافاسل ثيثحلا ريسلا ببسب رض يأ لفق نم :هلفت ( ۸)

 يهو ةفرلا امه نيسيئر نيمسق ىلإ مپ شا تيب نأ فورعلاورعشلا تيب نم هزج يهو هر ع عمج : فافر ( )٩
 . هفالسا ةلالس : هل فلسلا ثرو . اجرا مسق يهو را ءاسنلا مسق

 .اهنانع بکارلا بذج امدنع سرفلاک ىلعأ ىلإ هسأر مفرو هقنع دم : تعا رفق : ار . عرف رت (۱۰)
 ةباشلا ةرهلا لیذب هراشتناو هلوط يف هتبوبحم رعش رعاشلا هبشي . ةطشن ةباش : فاغزم . رعشلا تشک ليذ : ليلث (۱۱)

 . بوکرلل اهضیورت تقو يف ةفينعلا
 رييط فطاخ نالف) وهو غولبلا نس لحارم لوأو رمعلا لبتقم يف ةباشلا رأ باشلا ىلع قلطب حالطصا كلام (۱۲)

 . رخغالا سنا ىلإ ليميو قشعلا رومأ فرعی أدب هنأ يأ (یوھا

۸۹ 



 يأ نالفآ طفص نم : طفاص . اهودشم اًرئاح فقو : هديثنإ . هيلإ نعو لاصولا بغرب بلقلا : هدو بلقلا (۱۳)
 ةبيبحلا ىأر نيح اهودشم اًرئاح فقو رعاشلا نأ يأ . هيلإ تفلی : هل فرحني . هانمتي ام هل أيهو رينا هل دارآ

 . هتبغر قيقحتل ةدعتسم نكت مل ةبوبحملا نكل ةقيقر ةملك وأ فطع ةرظن هحنمت ول دوي هبلقو
 . دودحلاو بناوجلا : فافحلا 413

 . هيحب هبذعیل هل امده راص يلق نأ يأ اهر

 « Aمزلپ ام لمعاو دوهحنا لذبا : فرتحا . ءانعلاو ءاقشلا : ةفاسکلا .

 . فهلتم : يوافش (۱۷)
 دجن لهأ دنع عوجلاو « لحأو رمضأ : یوز ٠ عوجلا ىنعمب : يأت انه : بلا . ةليوط ةدم ذنم : هل دك نم (۱۸)

 . (دق : اهیاوص دك : برعلا) . ًالحات ارماض هلمجيو هرصتعي يأ مسحلا يوزي هنأل ناور يمسي

 ) )۱٩راكفألاو سواسولاو سجاوملا : عباورلا . هرمأ نم ةريح يف وهف هراکفآ لبلبت : هقفصت .

 دشنو رثبلا ةفاح ىلع ثيثن يتلا باشخالا زیرا نادیع 1 : هیکرلا . ءانحنإلا نم « ةلئام : يوانح (۲۰)
 ام هبشآ یهو قینارز ىمي ام هییناج ىلع ماقب ةداع رثبلاو . (هجارد عمج) جاردلاو (ةلاع عمج) لاما الإ

 ةراجاب ةنيبم يهو اًدج ةكيمس اهندعاقو لکشلا ةيطورخ نوکن دقو ةعفنرم ريغ اهنأ الإ ةدمعألاب نوکت
 نع ضفخحنم اهدحأ ركبلا نم نارمخآلا نابتاحلاو . ةغمادلا ىست ةكيعم ةبشخ نيقون رزلا ىلع ضرعیو . نیطلاو

 حفصم شرف هلوط ىلع ضرعیو عفترم رهف ةاحنلا ةهج نم يذلا رخآلا بناجلا امأ « ةبوج ىمسيو رخآلا
 رخآلا قونرزلا ةدعاق ىلإ قینارزلا دحأ ةدعاق نم ةفاكلا دتمتو ةقاكلا یمسبو ناثكلا- رخص نم توحنمو
 مكتب يلا هيكرلا ناديع دعاوقو . بيلقلا نع الا بورغلا هيف بصن يذلا (ازللا) ءازالا لصف يه ابنفیظوو

 رثبلا ةيحان ىلإ ًاليلق لئام لكشب ةغمادلا ىلع اهيلاعأ دنتستو رثبلا نم ءازالا نم بناج يف تبثت رعاشلا اپع

 هذه ىلع لاحملا بکرتو .رثبلا لاج سمالت ال ىلعأ ىلإ تم تخم وأ رثبلا ةعاق ىلإ بورغلا تلدت اذإ ثي

 يف انعسوت دقلو . ةفاكلا هاجت یلفسلا ةيحانلا نم جاردلا ابيلع بكرت ايب ةغمادلا ءاجت ايلعلا ةهجلا نم باشخالا

 يلا لاعألا هذهل اًحضاو روصت ئراقلا ىدل نوكي يك (ةدعلا) دون لما ةماع هيمسي ام وأ ةيناسلا ةلآ فصو

 امو . ةيلابخلا روصلا مسرو ةينفلا رصانعلا قلخ يف هيتديصق اتلک يف ازبیک اًداّمعا يميتحلا ناعشم اپیلع دمتعب

 هداع لوقصم يرعش بلاق يف تغيص ةيدابلاوقرضاحلا ةايح نم ةاقتنم ةف حئارش الإ عقاولا يف ناتديصقلا
 , ةلماكتم ةيرعش ةدحو نوكتل ةقئاف ةراهب تفصرو تالكلل ةيزاجاو ةيئاحالا داعبألاو ةيظفللا قيسوملا

 له ؛ يل ةبسنلاب حضاو ريغ تيبلا اذه يف هبشلا هجوو . ثيثحلا ريسلا : جارهسلا . قفدنملا ريزغلا ءاملا : بابع (۲ ار
 يوذ بکرلا ةعرس هبشت ةديدش ةعرسب يرجو يرلا تاونق يف ةدشب مهادتي قافدلا ریزغلا ءاملا نا رعاشلا دصقب

 ءالؤهك رابن ليل نايرحلاو قفدتلا مناد ناحيرلا دوع يوري يذلا ءاملا نأ مأ ؟ ةديعبلا دصاقملاو ةيلاعلا ممهلا

 فقوتيو ةدبصقلل ماعلا ینعلا نع رعاشلا جرم ثيح دارطتسا هلبق يذلاو تيبلا اذه ينو . يردأ ال ؟ بكزلا

 نابر ضغ دوع هنإ  ةرشابم ريغ ةقيرطب  انل لوقيل ةقئاف ةيانع نم هبلع لصحب امو ناحيرلا درع دنع ًاليلق
 . اهسفن ةبوبحلا وه اًعبط كلذب دوصقملاو ليمج هماوقو ةبكذ هتحئار يرط

 ةملك رظنا . ءيشلا ضعب' للام اهانعم «فيهم» ةملكو لاج قيسوم سرج اف (يواوه فيهم) ةرابع (۲۲)
 قاشعلا نم هنأ كلذب دصفن (يواوه نالف) : لوقن انيحف ةفورعم يه (يواوه) ةملك امأ . ۲۰ ح(يوانحر

 انايحأ اهلباقن (يواوه) ةملكو . عیفرلا قوذلاو نقلا لهأو ءارعشلا اضیا كلذ نمض لحدب دقو . یولا لهأو
 . (تاقيد) ةملك
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(CT)ةينب تفب يردنبلا حدتمي نالعش نب يعي ردلا لوقب 3 ةي : يوادع . جيرهصلاك ًالتماو مج : رابلا حرهصت  

 ۱ . يحيضولا يرصب ىلع دريو ءابرجلا
 يوادع موك حابذ يذلا تب ةعيضرلا يردنبلاب اهاق ام

 . ةوقب نعطي : جدبي . حمرلا دوع اف تبثی يلا نانسلا ةدعاق : بجلا (۲6)
 خيصف . تاجاجوعا : جوع . حمرلا دوع بم منصب يتلا قاسلا يف نوکن يلا تارجعلا وأ ؛ دقعلا : بوعك (۲۵)

 ةقيرطب نکلو ةنعطلا ةوقل اًمئار افصو رعاشلا يطعب هلبف يذلاو تيبلا اذه يف . ةمحرلا نم لا هبلق : بلقلا
 ىلإ حنمي ةققدتملا هامدلا ةرازغ وأ ةنعطلا ةعس فصپ نأ نم ًالدبف . ةكرحلاب حعت ةيرعش ةروصبو ةرشابم ريغ نق
 سرافلاو حمرلا فصو

 توصك قيسوم عاقبا وذ لب چ جعزم ريغ لاع توص : سجرلا . ايل مالح ملكت ۰ قطن قطن « هوفن : مهلفت (15)
 مهفإ ىنعت ةيدابلا لهأ ضعب دنع مهلفت : برعلا) . ضرألا ىلع اهمادقا مق مقو وأ ةصقارلا فاس يف لاخلخلا

 . (يمالك

 . (ماعنألل ةبسنلاب) ةمئارلاو معطلا ةبيط ةيرب تاتاب يراقسلاو مخمنلا . فعلم فک تاب : : ياخ )۲۷(

 اهريغو بالثو دیز لثم اهمساب حب رصتلا ن هم الدب ةبيبلا نع ةياتكلل لمعتست يلا ةيثكلا هال نم : ملم (۲۸)

 ١ يقروملا راهن لوق ي امك
 مالسلا نيدرت ام هرج ناک ول مالس مالس بالا مدق ةرجاپ مالس مالم

 . باحسلا نود هنأك هارت يذلا قلعتلا باحسلا وهو بابرلا : باحسلا نابر
 نع تلأس دقلو.. اهبناوج راهنت ال ىتح ةراجحلاب اهشرع : رثملا يط . ضعب ىلإ اهدرو هئازجأ مض : بوثلا يط )۲٩(
 , تیلا اذه دوصقلا ینعلا هنأ دقتعا ام انه يراقل ضرعأ فوسو هيلإ نامطأ ريسفت ىلإ قفوأ ملف تيا ىزفم
 ماک الا مس هاو وهف . يتلا لو هليصفت يف هبشي هطقملا قوف اًميدق ءاسنلا هسبلت تناك بوث وه مک وبا بوثلا
 هط بعصلا ن نم لمجت هليصفت ةقيرطو بوثلا اذه شاف عونو . اًدج ةضيرع هقئانبو افیفح نوكب ةداع هشافو
 اذهل هسفن هبشپ رعاشلاف . رك ذن ةبانع نود اناج هذبنت اهمسج ىلع نم هعلخت نبح ةأرما نإف كلذل ةبترم ةقيرطب
 رثبلا يط ةقيرطك امام غلاب مایماو ةقئاف ةيانعب ةبيبحلا لماعيف وه امأ . .هل ةييبحلا ةلماعم ةقيرط صحم امف بوثلا
 يللا ةقيرط منت ملول ابف ةميخو بقاوع نم كلذ ىلع بتر ام نيديدشلا ص ضصرخلاو رذحلا اهذيفنت يفتقب يلا
 يهو مدخلا بايثلا لماعت اك ةبيبحلا لماعي رعاشلا نأ نم يلاتلا تيبلا يف ءاج ام ريسفتلا اذه ديؤبو . ماكحإب
 لعلف (قبز اولا ريب) صخب رعاشلا نوک امأ . ةديج اهتطابخ .ةقبرطو رخاف اهشاقف اماحصا اهب يتعب يتلا بای

 تسيل ةدوج اهیط يف اه (موقبلا نم قيزارملل) مسالا اذهب ارتب فرعی رعاشلا نوكل وأ ةيفاقلا ةرورضل كلذ.
 . اهريغل

 نایوصلا هللا دبعلا دعس .د
 ضايرلا ۰ دوعس كلملا ةعماج « بادآلا ةيلك : ةيبرعلا ةغللا مسق
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 : لاقم لوح

 مر ر ۱ م و و

 هرجا و مک
 یداج ددع برعلا ةلحم يف يمعنلا ديعس نب مشاه خيشلا ةلاقم ةءارقب تدعس دقل

 (ةنتك) ةدلب تاذلابو ةيبونجلا ةقطنملا يف عضاوملا ضعب ديدحت لوح ه ۱۸۰۳ ةرخآلا

 اريثك تررس يينآ ةقيقحلاو ... عوضوملا اذه يف ثحبلا رادم خيشلا ةليضف اهلعج يلا

 ىتح ربتعی يذلا ءاندالب نم يلاغلا ءزجلا اذه نع ةباتكلا ىلع لضافلا انخيش مادقإل

 .ءاصقتسالاو ثحبلا نم ًايسنم نآلا

 رركأو بونجلا ىصقأ يف تاوّرسلا لابج مف نيب ناطحق دالب ةيدوأ كلذب دصقأو

 يركشو يرورسو يتحرف ردقبو ؛خیشلا ةليضف راشأ اكريسع دالب ال ناطحق دالب انه

 اقفومو ابئاص ًاديدحت عضاولا نم ريثك ديدحتل لیلا انخيش ةليضف هلذب يذلا دهجلل
 ضعب يل نأ الإ .مظعلا بيرَط يداو ناكسل ذاخفألاو لئابقلا ضعب ءامسا ركذ كلذكر

 رثكأ يننأ ىنعي ال اذهو ءاهكاردإل لضافلا انماع ردص عستي نأ وجرأ يتلا تاظحاللا

 ءىراق ىوس انأ امو .. هداور دحأ وه ربتعي يذلا ملعلا اذه يف «ةساردو ًاملع هنم

 انتريزج ةيفارغج ًاصوصخو ثارتلا ملع دصقأ عيضاوملا هذه لثم يف ثحبلا ينيوبتسي

 ةدم ذنم تلواح دقف ثحبلا اهيلإ قرطت يتلا ةقطنملا هذه ناكس نم ينألو «ةيرعلا

 .ةميدقلا نادلبلاو عضاولا ضعب ءامسأو لئابقلا لوصأ ًاصوصخخ اهيضام نع ءيش ةفرعم

 خيشلا ةلاقم يف درو ام ضعب ىلع يناظحالم دروأ نأ ينرسي ةدودحلا يتفرعم مكحمو

 : يهو يمعنلا

 حيحصلا ايب ريسع دالب يف نادلبلاو عضاولاو ةيدوألا نأب خيشلا ةلبضف حملأ ١
 اه سيلو تاورسلا لابج يلاعأ ىتح رساودلا يداو فراشم نم ناطحق ةليبقل اهنأ

 -ًاقباس اهبأ ةقطنم ةرامإ  ريسع ةقطنم ةرامإب اهطابترا دصقب الإ ريسع دالبب ةقالع

 .ًايرادإ ًاطابترا
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 ناسرألا - ؛نیسلاو ثيلثتو بیرط لثم هثحب يف بناکلا اهرکذ يتلا ةيدوألاو
 لابج طبرت ةيدوألا هذهو بونحلا ناطحق ناطحق دالبل لقثلا زكرم يه اهريغو  ًايدق
 .دجم بونج یراحصب تاورسلا

 ذه ... ثيلثت برغ عقت لابج ؛صصقلا تاذ» صصقلا مأ ناب بتاكلا لوق - ۲

 نم عطقنم لبج صصقلا مأ نأ فورعلا ذإ « قيقد ريغ لق لا ىلع وأ حیحص ريغ لوقلا
 دودح يف هعافتراو لايكأ ةثالث يلاوح هلوطو نيليك هضرع زواجتي ال تاهجلا لك

 نع لقي ال اب هلع دعبي يذلا ثيل برغ ال «بيرط دلب برغ ًامامت عقيرتم ةئامسح
 يف بیرط يداو ىلعأ يف صصقلا مأو قرشلا يف ثيل يأ ًاقرش ًالبك نيسمحنو ةئام
 هلكشب صصقلا مأ لبج زيمت دقو ... ةيدوألاو نادلبلاو لابجلا نم ريثك |مهنيبو «برغلا

 « جارفناو عاستا هسأر يفو «لابجلا نع هدحو زاجنم وهف ءهنم ةبيرقلا لابحلا نيب ديرفلا
 .(ناسنالا سأر يف «ةيصانلا يه ةصقلا) صصقلا هبشي ام هل نأ دهاشملل يحوي

 : ةديبع مش - ۳

 !مقا ةملكو (مق) اهامسأ لابج ىلإ بيرط يداو باصمل هفصو دنع بتاكلا راشأ

 يلاعأ ىلع نوقلطي ةقطنملا هذه يف سال هیچ لج ما سبا اتص دن هن

 .لابجلا سوؤر

 : نادرلا يداوو «نايرلا يداو - 4

 يردآ الو ؛عرکلا بتاکلا تیدح يب اضرع نادربلا يداوو نابرلا يداو مسا درو

 بتكلا نم ريثك يف ادرو نيمسالا نيذه نأ حيحص ... ةيدوألا هدبب ینآ نیا نم
 .. نييداو اسيل ناءام ایهنکلو نیم دقلا بيمساب نادوجوم اینا ًاضيأ حیحصو «ةميدقلا

 يداو ىرجم يف « ثیلثت ةنيدم بونج لایک ةسمخ دعب ىلع عقب فورعم نابرلا لهنف
 هنم بونجلا ىلإ لوألا نع دعیف (نادورب) ىمسيو ًايلاحو نادر يناثلا امأ .هسفن ثيلثت
 نم بيرقو ... ملا وه انا امسا هنومسيو فورعم لهنم وهو ًاليك نيرشع يلاوحب
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 دوصقلا نوکی نأ دعبتسا الو ثيل يداو فافض ىلع ةميدقلا راثآلا ضعب نيلهملا نيذه

 : تيبلا اذهب

 انايحأ نايرلا لبق نم كيتأت ةيناي نم تامن اذبحو

 .كلذ فالح نورخخا لاق ناو ثيلثت يف نايرلا لهنم وه

 : بيرط لئابق - ه

 بحأو ءذاخفألاو لئابقلا نيب طلخف بيرط لئابق ضعب ىلإ ثحبلا باک راشآ

 شيرق لآ مهنمو ةديبع نم (رقصلا لآ) نم مه بيرط ناكس مظعم نأ : هینتا
 :لثم مهتاذ رقصلا لآ نم ىرخأ ذاخفأ مهعمو برط ناكس ةرثك مهو « عيبارخلاو

 رابنب لا نمو رابنب لآ لثم ةديبع نم ىرخأ طالخأ مهريغو نابقحلاو ةرماحألاو سبعلا

 .ةضلاو بيرط نيب ةاضغلا ةيرق نونطوتسي مهو «ورجلا لآ

 لهأ رهفلا ةليبق نم عرف ةداصعلا لآو «ةداصعلا لآو ريم لآ مهف ةضملا ناکس نأ

 .تولفش نب ةعاج حبس

 نم «دهن» نأب معزلا دكؤي ام كانه سيلف ةديبع نم دهن ينب نإ بتاكلا لوقو

 یخ لامث نم تدرط دق هن ةليق نأ لرقلا نأ ذإ .. دهن نم ةديبع نأ وأ قديبع

 دوجو الو «بونجلا ىلإ كلذ دعب تهجتا مث اهلئابق ضعب عم تفلاحتو «ةقطنملا هذه ىلإ ٠

 لوقت باسنألا بک ضعبو . .. تومرضح يف ةيقب اف نأ لاقيو ةقطنملا هذه يف نآلا اف

 ححذم ةليبق اياقب نم اهنأ ملعأ هللاو نظلا بلغأف ةديبع ةليبق امأ لصألا ةيناندع اهنأ

 .نمزلا نم ًاحدر ةقطنلا هذه تنطوتسا يلا «ةميدقلا

 ٩ - ريهز ةرجه ريغ ةرجهلا :

 نع لاق بيرط بونج نیر دلب ىلعأب عفت يتلا ريهز ةرجه ىلإ انخبش حلأ نيح

 اهركذ يلا ةيحيراتلا ةيرقلا ةريجهلا نوكت اعر هما :دهعلا ةئيدحلا ةيرقلا هذه
 ينادمهلا
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 .مجاعلا نم ريثك يف اهمسا ررکتو

 م
 ةجحم نع هثيدح لالخ نم (برعلا ةريزج هفص» ي ینادمما اهددح دقو

 ۹ عطر 3

 مث ثيل مث «ةريجه لا مث عيرم مث ملابع مث ةزول مث تاحلملا مت نوح : لاقف تومرضح

 .ةلابت يف ءاعنص ةجحمب تقتلاو (ةشيبب) جرت ةجحم مث ؛ةماصملا مث شاج

 نآلا ةفورعم ةجحملا فصو يف اهركذ فلاسلا نادلبلاو عضاوملا نأ دكوأ ينأو

 اما ... ةشيب ىلإ نارجن قیرط يف دحاو قسن ىلع عقت عضاولا هذهو .ةميدقلا اهئامساب

 يف (هعقوم) هعضوم نوكب نأ زوجعو .ًالهنم وأ ادلب نوکی اعرف تقولا كلذ يف ثيلثت
 ثحب يلا ةريجهلا امأ .فصولا يف ءاج امسح شاج نم يفرشلا بونجلا يف يداولا طسو
 هاومألا زكرم نيب قيرطلا فصتنم يف (ةرفيعجلا) مساب نآلا ةدوجوف مشاه خيشلا اهنع
 نم رداحجلا دوعسم لا نم رفسم لال (ناوغر) ةضمحلا ةيرقو بابا لئابق ةرضاح

 .تقولا كلذ يف دوصقلا ثيلثتو عيرم نيب يأ  .ناطحق
 ىلع عفت يهف ... ةميدقلا ةريجهلا يه هذه ةرفيعجلا نأ دكؤت لئالدلا لكو

 ةميدق ةراضح دوجو ىلع لدت يلا راثالا نم ريثك اهفو ... تومرضح ةجحم قيرط
 يراحو ةعساولا ةميدقلا راوسألاو .اهالطا الإ قبي مل يتلا تويبلاو عالقلا لثم «ةمیظع

 ريثكو ؛ةدلصلا ةراجحلاب ةصوصرملا رابآلا ضعبو ... ةيرقلا ىلإ لابجلا يلاعأ نم هايلا
 ةريجملا مساب ًانورقم اهركذ درو يتلا نداعملا ىتحو ... ىرخأ ءايشأو ةميدقلا رباقملا نم
 يتلا ةنولملا روخصلا يف ةنوحنم رابآ نع ةرابع يهو ةرفيعح لا برقب اهراثآ نالا ةدوجوم
 ةحلصمو ةيندعملا ةورثلا ةرادإ تمتها دقو .اذه ... اهب اقلاع نداعملا راثآ ضعب لازيال
 نإ :نيثحابلا ضعب لوقيو ءاهيف تامالع عضوو اهديدحت مث ثيح ةقطنملا هذبب راثالا

 ,ةيسابعلا ةلودلا رصع يف جرختست تناك ةقطنملا هذه يف نداعملا

 ةيرثألا ةرفيعجلا يه ةيخيراتلا ةريجهلا ةيرق ناب ديكأتلل ينكب ام اذه يف نأ دقتعأو

 يف نيرعلا يداو ىلعأب ريهز ةرجه تسيلو «قرشلا يف ؛ثيلثت يداو ىلعأ يف ةدوجولا
 يف ثيلثتو شاج نيب عقت هذه ةرفيعجلاو .ةعساش ةلبوط ةفاسم نيعقوملا نيبو .برغلا
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 .قیرطلا سفن ىلع قرشلا بونجلا يف ملابعو عيرمو لامشلا

 : نارهش دالب يف ةيخيراتلا ةنتك - ۷

 لفسأ يف ةعقاولا ةنتك ةدلب مشاه خيشلا ابظو بتكلا ضعب يف تركذ يتلا نيك
 ةليضف نأ ثيحو .ثحبلاب ةدوصقملا ةنتك یه ةدراسملاو يدهم لا ةليبقل بيرط يداو

 بتکلا نم ريثك يف اهمسا درو يتلا ةنتك ناب ءارقلا عانقإ لواحو عنتقا دق يمعنلا خيشلا

 يف نارهش ةنتك ال بيرط يف ناطحق ةنتك يه يادمهلل «برعلا ةريزج ةفص» امو

 خيشلا هيلإ بهذ ام فالخ دكؤت ينلا قئاقح ا ضعب دروأ نأ ينرثسي هنإف ... باجره
 وه اذهو ءاعنص ةجحم قيرط ىلع نارهش دالب يف عقت ةميدقلا ةيخيراتلا ةنتك نأو يمعنلا

 : لیلدلا

 صرع اهضرع نا : لاقف ةجحا لحارم فصو يف اهددح دق يلادمملا نإ ١

 .موي فصن وا موب شرج نع دعبتو - ةنتك يا - ام يهو « شرج

 ىدحإ اهنأو ءاعنص ةجح ىلع عقت اهنأب ةزوجرألا يف يعادرلاو ينادمفا اهفصو - ۲
 نإ : تلق «ناطعب ةشيب اهدعبو ىرْعَيو بيرط دعب ةروك ذم يهف جحلا لفاوق تاطحم

 هاجتالا يف عقت ةشيبو ةنتكو یرعیو بيرطف ًامامت فصولا اذه اهيلع قبطنب نارهش ةنتك
 يف وهو ناطحق ةنتك دارأ نم امأ ... ةيزاجحلا ندلاو ةكم ىلإ ءاعنص نم دصقلاو

 يداوب رب نأ كلذ دعب هيلعو «زاجحلاو لامشلا ىلإ ال دج ىلإ ًاقرش هجني نأ هيلعف بيرط
 . تیلتتو شاج

 جا ةزوجرأ يف اهلهأ رکذو ةنتك عقوم ددح دق جحلا ةزوجرأ يف يعادرلا نإ ۳

 .عوكألا يضاقلا قيقحت - «برعلا ةريزج ةفص باتك» 414 ص يف
 ما روم © ع - مه

 صقل لم زوج سو ادصق جلا ریس هتک لا يرئِس
 و "د ۳ 13 هةر رم او ةر ص ےس 0

 درولا ءور هدم ىلإ ین ِدْقَوْلا َقْيرَط ٍدْقَوْلا عم يما
 رس 71 ۳ و ۸ ۳ مو 03 هاا 8

 دا تاجرا تاد نك اب ٌدخلصلا ةَّرَّْصلا ٍدْبِرَب یخ



ggدعرلا مزه جاج لک نم دا باحسلا ماجنت تیقسأ ری زی  

 دزألا يو يلاوخأ نامش دَ یدن اَ اب اد

 ضعبو ؛نارهش هلاوخآ لزانم اهنأو ءًادصق جحلا قیرط ىلع ابن رکذ دق رعاشلا وه اه

 .. دن ىنب وأ ةديبع دالب يف نوکت نذإ فیکف (یسع) دزألا

 قبطنی فصولا اذهو «(درجلا تاجرلا تاذ) : هلوقب ًاقيقد ًافصو اهفصو هنا مث

 .ناطحق ةنتك ال نارهش ةنتك ىلع اماه

 ةنتك يف دجوي ام اذهو ... اف راثآ دوجو نم دب الو ( ةر ات ةميدقلا ةنتک - ۶

 اعدق اهنع انأرق يتلا ةنتك نأ ليلحلا انخیش عانقال تاحاضيإلا هذه ینکت الایحاو

 ..بيرط يداو نم يقرشلا ءزلا يف يدهم لآ ةنتك ال نارهش ةنتك یه

 ینذتاسأو ءارقلا يناوخإو خيشلا ةليضف ينرذعي نأ وجرأو هحاضيإ تدرأ ام اذه

 دق ام وأ :ديجلا فصولا ىلع يتردق مدع يف ريصقت وأ روصق نم نی دق ام ىلع ءالجألا

 قفولا هللاو رثكأ ال «ءىراق تلق اك انأف ةيملع تاوفه وأ ةيوغل ءاطخأ نم مش رهظب

 يدرسلا محلم نب يئاش نب جارف :شاج يداو

 : تحبلا رداصم

 . برعلا ةلحم
 .يركبلل مجعتسا ام مجعم

 .ينادمهلل برعلا ةريزج ةفص
 .مزح نبال ةييرعلا لئابقلا باسنآ ةرهمج
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 اورو ..نارش ليش

 مر : دوك ةلبق

 ۰ ىلا مسقنت ۳

 ۳ اد 1 ۳ ! نومسقتیو (ةحدْني لهأ) رضحل 3 ةثالث ىلا نومسقن ل : مه ثالثأ هن 0 2

 ةزيبر لاو عاصیب لاو ينيرشل د 2

 ۳ و :ناحیشلا

 ۱ و لعب لاو هیاید لاو ردسلا ۳

 روغ لاو شايع لاو نابذم لآ فلاو ءاثیعشلاو ريوغ لا ا .ضيغلاو ءاث ۱
 ۰ ا

 ملعالا ديوس لاو راع هع
 لاو ر 1 ۱

 لآو طبطع لاو ةعزرفیب لاو و :راکب لا ۳

 مج لآ _ 8 و موتلا لآو ليمج لآ
 .ةطوجلا ديوس

 لعجمو ءاثيلاو قيشلا يف مهو :ةيدابلا دوك .راعلاو :

 : ىلإ نومسقني 0
- ۱ . 

 .ةمساسرلا ١

 .دارج لآ -۲

 .عاصيب لاء

 .ىلعي لآ - 6
 ۱ .نارضنلا - ۵

 .ةلجعوب لآ 5

 .جیافا لآ _

4۹۵ 



 :بهاو ونب (ب)

 تانطبلا يف بيبحلا لآ مهل لاقي ذخف مهمو :ةشيبو ءارضنلاو قريسلا يف نونطقي

 .نارهشو (رمسألاب) رمسللاب دالب نيب

 : ديشر لآ (ج)

 : ىلإ نومسقنیو لابحلاو فرشلا يف مهتيدابو «دوتعو سيمخلا يف نونطقي

 .طيشم لآ مهنمو نارهش ةليبق نم ءزج مهو مونغ لا -۱
 .باوث لآ -۲

 ,كيمح لآ ۳

 .ازط لآ - 6"
 .ماشه لا - ۵

 .لدنعلا لا 5

 : سهان ةلبق (در

 : ىلإ نومسشیو نارهش يف ةريبکلا لئابقلا نم مهو

 .ةقرازلا -۱

 ,يلع وب -۲

 .ريغعص ون -۳

 يف نكامأ ماهو ةعاقلاو ىرعي يف نارهش دالب قرش يف نونكسي .بيذلا لآ - 4

 ,ةحدنتو ةشيب

 :داجب يب ةليبق (ه)

 هعباتو لبه نبا مهنمو (نارهش يداو ين) نارهش دالب طسو يف داج يب ةليبق نإ
 يف مهف ةشراتحلا امأ دعس لآو دنسلا لاو نابعل لهأو ةشراتحلا مهنمو ءزشاوعلا نم
 ,ةشيب ي نك اما مهو نافشو قريسلا
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 : رمغلا لآ (ور

 .ةريثك ماسقأ ىلإ نومسقني مهو سیمنلا نم يلامشلا ءزجلا يف مینکسو

 :ناحرس لآ ةليبق (ز)

 ونب : مهنم ماسقأ ىلإ نومسقنیو نارهش فعشو ناحرس لآ دالب فعشلا يف نونکسیو

 .ةريثكلا یرقلا بسحم تامسقت كانهو «ىقسملا لهاو ةيمنتو ءاعرقلا لهاو «ةرباج

 : ميمو ةشيب يف نونکسیو عورف نارهش ةليبق نم كانه (حر

 .لولس ونب ١-

 .هبنم ونب -۲

 .نیتمرلا -۳
 : رجع لآ (طر

 .ةحدنت يف نونکسیو

 : ةماس ونب ةليبق (ي)

 .ةحدنت يف مهلكو راطق لآو زوقلا لهأو هبصع لآو جاجح لآ :مهو

 :لالزلا ةليبق (ك)

 .طيشم سيمخ يف مهم مسقو هحدنت ف نونکسیو

 تناك اذإ ةليبقلا دارفآ ةوخألا نم لماو نارهش ةليبق نم هرصحأ نأ تعطتسا ام اذه
 .ًاركشو ةلحلا ىلإ كلذ لاسراو اهحیحصتب اوموقی نأ ءاطخأ وأ تاظحالم كانه

 رصان نب دمحم نب قوزرم نب ملاس دادعإ
 ةحدنت دوك ةطسوتم ةسردم

 اهيف عقوف فورحلاو تاکرحاب امت اًطبض ءامسألا مركلا بتاكلا طبضي مل : برعلا
 ۰ ةرذعف 3 فرح نوکی دف ام

۹۷ 



 : لوح تاظحالم

 (م ۱۹۸۳ - سرام - راذآ 5) ۱6۰۳ ةنس لوألا یداج ۲۱ دحألا موي حابص يف
 ةعساتلا ةرودلا تاسلج نم ةرشع ةيداحلا هتسلج (ةيبرعلا ةغللا عمجب رعؤم) دّمع

 جذوفلا مدقف ءدالبلا نم اهريغ نمو رصم نم هئاضعأ روضحب يونسلا هرمتؤمل «نیعبرالاو
 رخآ ىلإ (لمج) ةدام لوأ نم (مجلا فرح) نم يوحيو هريبكلا مجعملا» نم هضرع ررقلا
 نيمألا ةسلجلا | ررقم ناكو ,ريبكلا عطقلا نم ةحفص نيعبسو ةئم يف عقيو (مهج) ةدام

 ناضمر روتكدلا جدوفلا تدعآ يلا ةنجللا ريبخو «مالع يدهم روتكدلا « عمجملل ماعلا
 عمجلا سيئر روضحم - يرثألا ةجبب خيشلا ذاتسألا ةسلجلا ةسائر یلوتو باوتلا دبع
 فصنلاو ةرشاعلا ةعاسلا نم مهتاظحالم ءادبابنوئدحتلا عباتتف :روکدم مهاربإ روتكدلا
 ثدعت يذلا ةلجملا هذه بحاص نيثدحتملا نيب نم ناكو «فصنلاو ةدحاولا ةعاسلا ىتح
 :اهوح ءاضعألا نم هريغو ةنجللا ررقم شقانو «تاظحالملا هذهب

 هيفو «بّرقأ ةنيدملا ىلإو «ةكمو ةنيدملا نيب عضوم : لَمَج يحلو) :۸۰۰ ص ١-
 (۱۳۹/۳ ج يم) عادولا ةجح ي ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مجتحا

 باتک بحاص ادیدحت مهحضوآ نمو نومدقتلا هددح ام ىلع - لمج يحل

 اليم نيرشعو ةسمدع ةكم ىلإ هجتملل ةثيورلا دعب .اًيقسلاو كيرلا نيب عقب ١ «ثلسانلا»

 ظلم نوعیسو نانتا ةنيدملا سوو هيد ةفاسملاو «لايمأ ةتسب ايقسلا لبقو

 .(ةميلس يب نم بهو نب لمجلا) :۸۰۰ ص - ۲
 ام ىلع ميس ال يول نب ةماس ينب يف بهو نب - درصک - لمجلا) : باوصلا

 ریرحش هبتنلا ريصبت» هباتک يف رجح نبا انه دوصقملاو ظفاحلا نع هلقنو «جاتلا» يف

 .عوبطم باتكلاو «هبتشملا
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 (ق).(ثيلثتو نارجن نيب عضوم :ةلمجلا) ۱ - *
 نيب عضوم :اضیا ٍلَمَج يحّلو) :«نادلبلا مجعم» يف يذلاو .يلإ ةّداملا تلبحأ

 .(ةكم ىلإ تومرضح نم ةداجلا ىلع تيلو نارجن

 برغ يأ - «ةشيبو بت نيب هنكلو میدقلا جحلا قيرط ىلع عقب عضوملا اذهو
 :ْناص :لاقف «برعلا ةريزج ةفص» يف ينادمملا هركذ عضوملا اذهو - هقرش ال ثيلثت
 نيب افورعم لازب ال نانصو یتا لج يخل یتسیو ؛برح ٽاتب نم برقلاب بش

 .ًاليم ۲۳ وحنب ةشيب ةليدم قرش ىاَدَسَجْلاو باجره

 : رک لاق) م5٠ ص - 4

 میری تج رفت تيه ال نادشع نم وتلا ن
 .(۳۱۳/ریثک ناويد «ت ۰۱۷۵/۱ طق ؛مجعتسا ام .مجعم)

 : ةفاه «لوانتلا هنم لوانش عذج اه ىلا ةلخنلا ىهو دضعلا عمج : نادضعلا

 .(رجه لبق عضوم
 لاش ف شيعي ناك یک نأ فورعلا نمو ( مجعتسا ام مجعم) نم حرشلا اذه

 دالبلل هفصوف ءرصم نم ناولح يف ناورم نب زيزعلا دبع ىلع دوفولا ريثك ناكو .زاجحلا

 ريسفت ناف اذطو ءهدالب نعو هنع ةديعب دالبل هفصو نم برق اهدهاشيو برمی يتلا

  ثلاثلا نرقلا لهأ نم وهو ينايبصألا ةد فن باوصلا ىلإ هنم برقآ انه (ةماه)

 يهو ءرصمو نيطسلف نيب ضرأ ةماه) رنک لوقل - ۲ ص «برعلا دالب» باتك يف

 .(لْخَن اهب «ماذجل لمر

 (ل) .ةنيدلا نم لايمأ ةثالث ىلع عضوم :هامجلاو 8١4 ص  ه

 (كردتسم 4 ت) (يردنكسلا رصن هلاق) ءيط رايد 5 عضومو

 لابج يهو «دلاخ 1 هاو «رقاعلا ءاَمَجو ‹ عراضت اضن اح : :تاواَّمَج ثالث يه

 .ةنيدلا ارمع نآلا اهغلب تنیدلا قيقع لع ةلطم
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 هنم مهفی رصن لوقل هداریاف «جاتلا» بحاص نع هللا افعو .هصنب رصن لوق ىلإ ةراشالا

 .(اهنم ضيأ ام :ىَمُهْبلا ضرأب «تبن :ىّمُهْبلا) ۸۱۷ ص - ٩

 ودبي ام لوأ وهو « ضراب وهف اضورب ضربی «تبنلا ضرب نم - ىَمهَبلا ضرب

 هود لوأ يف تابنلا نأ فورعمو یبتنا ضرابلا اهنم ودب ام لو یا :يعمصالا
 .ضيبأ ال رضخأ نوكي

 ریش وحن عر تابن : یهبلا) :-۳۲۱۲ ص "جا (ريبكلا مجعلا ف درو دقو

 «مدقن ام حصا اذهو . یہا (اهنم جرخي ام لوآ : اهضرابو ضخا مادام ملا هح

 .فالتخا «مجنعلا» دام نيب نوکی ال نأ نسحيو
 سم

 «ةكم ىلإ ةنيدملا نم جراخلل قيرطلا نيم نع نابض :ِناَواَمَجْلا ۸14 ۷

 .(كت) .(.رداصلا ريعلاو دراولا لا : اف لاقي ناتبضه جراخلا لامش نم ایهناذحو

 ءافو) باتک يف یدوهمسلا الع مالكلا ىفوأو ءاهركذ مّدقت ثالث تاواَّمَج يه

 ىح دمحم خبشلا لحارلا عمجلا وضع قيقحتب عبط يذلا «ىفطصملا راد رابخأب افولا
 .هللا همحر ديمحلا دبع نيدلا

 مالعألا ىلع لحدت ال (لأ)و «نافورعم ناريبك نالبج (ربع) اهباوص (ريعلا) ةملكو

 : ةنيدملا مرح دیدحت يف ملسو هيلع هللا یلص ىفطصملا ثیدح يف درو ربع مس او اعام الا

 فرو لا ربع نيب امو

 : Vf) = هه4) تباث نب ناسح لاق) :۸۱۹ ص - ۸

 الملم انكر ءامجلا نم طي هدیئو ٍقيِقَعْلا فائكأب داكو
 (۳۶) هناوید

 .مدمو دهی يأ تلمهلا ءاحلاب (طحْی) :ابیاوص (طخي) ةملك
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 (؟يملسلا تلسألا نب سيق وبأ لاقور :454 - 4

 سيق نبا ديز نب لئاو نب مشج نب رماع تلسالاو - سوالا نم وه اذه سيق وبا

 ىلوألا ةنسلا يف يفوت اذه سيق وبأو «جاتلا» يف درت مل (ىملسلا)و ءسوألا نب ةرم نب

 مقر «ةباصإلا» يف رجح نبا ركذ ام ىلع (اهنم رهشأ ةرشع سأر ىلع) قرجما نم
(۱۰۲۸). 

 :اهعلطم يتلا نيعبسلاو ةسماخلا ةيلضفملا هتديصق نم تيبلاو

 يِعاَمْسَأ تل دّقف الهم اَّكلا لّیفل دضقن هلو تان

 هنافو تَراو ۰1۸۲و ۵۳۷ ص ۲ج «ريبكلا مجعلا» يف تيبلا اذه درو دقو

 يأ .«تايلضفملا حرش) 5 ءاج اذكو (يراصنألا) ب تو ۷۵۱ ص ۸۰۲۲ هاب

 نم نطب لئاو ينبل ةبسن (يلئاولا) هيف لاقیو «همالسإ يف فالتخالا عم ءراصنألل هتبسن
 .دزألا نم م (راصنألا) سوألا

 تع م

 : (باحسلا ي اقرب فصي (مرضخ) ةي ر ةدعاس لاق :۸۳۲ ض - ۰

 بنيو راحبلا ٍتاَمْبَعب يولي اينا میضّبلا يف مّرَجَت داس

 .(اهيحاونو اهلحاوس :راحبلا تاقبع)

 .رحبلا لحاس :ةقيغلاو ةقيعلاو «ةقيع عمج «تاقبعب :اهباوص تاقبعب
 8 ۳ رم صر ی و سا ۵

 ١ لیفو .یرفلا يداوو حالسو ربيخ ضارعب عضوم :باتجلا) :4"8 ص :

 .(دیفو ةنيدملا نيب ةرازف ينب رايد نم باتجلا :رصن لاقو «نزام يب لزانم نم وه

 فرعیو .ةرازف نم ءالؤاه نزام ونبو ؛دحاو عضوم ىلع قبطنت ةثالثلا لاوقألا

 اهيف لاباو لوهسر ةيدوأ تاذ ؛ةعساو ضرا (ءاَرهَجْلا) مساب نآلا اذه بانجلا

 حوفسلاو «الامش ةدرَع يداو ىلإ ةدنه - ةيلامشلا رببخ ورح حوفس نيب امف يهو «ةليلق

 حوفس ىلإ دتب يذلا يقرشلا امناج يف ءامیت ةدلب عقتو ءالعلاو رججحلا لابجل ةيقرشلا

 .دغرض ةر ةلصتملا ىلبل ةرح
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 ر
 هودعو نومدقتملا هركذ ام (ءارهجلا) بانجلا يف ةفورعم لازت ال يلا ةنكمألا نمو

 نمو .يبرغلا هلامش يف ةَدّرَع يداوو «بانجلا يقرش قرتخت وق يداو :بانجلا يف

 نمو «باّنجْلا قرش يف ءاميت ةنيدمو «هيقرش يف (مْيَنع) ُدَدَحو ریو ناترع : هلابج
 .العلا لابج قرش ةعقاولا هايملاو ءهيبرغ يف راّبجو نمي :ههايم

 نيبو ۳۹/۰۰ و ۳۷/4۵ لوطلا يطخ نيب بيرقتلا هجو ىلع (ءارهجلا بانجلا عقي)
 .(۲۸/۱۰ و ۲۷/۲۰ ضرعلا يطخ

 درو ؛ماشلاو قارعلا نيب ةواّّملا يف بلک ضرأ يف عضوم : باتجلاو) : 85-5
 ,(؟) .ةراد نبا لوق ٤

 دجنت ىلإ يناعفراو ین لف يتيم صمجب تناح نا یلیلع

 دمای باتجنا له نكر كنو  ييظعاب باتجلا لأ ١ مو

 ءارعشلا نم نافطغ نب هللادبع ينب نم ةراد نب عفاسم نب ملاس وه ةراد نب نب سا

 : لثلا هيفو ۰۱۱۰ ص «فلتولا» ناسرفلا نیمرضحا

 اما ةراد نیا لاق ام نیا اَحَم

 :روهشلا تيبلا بحاص وهو ةرازف ةليبق اجه ةراد نبا نأ كلاذو

 رابسأب اًهْبْتْكاو َكِصوُلَق ىلع هب تلخ اًيِرازَف نما آل

 .هنع هللا يضر نافع نب ناڻع ةفالح يف ةنيدملا قيرط يف يرازفلا ليم نبا لتقف

 هنأ يناهفصألا جرفلا يبأ نع لفنو CTT) ( مقر ( (ةباصإللا» يف رجح نیا ةمجرت دقو

 .مالسالاو ةيلهاجلا كردأ

 ةميج نأو «هدیدحت قبس يذلا عضول محلا رسكب بانجلا دصق رعاشلا یرآ - ۲
 : نیتسلا نيذه لعب دا « حتفت

 ي سو را رم رب 7 ها . e هام ر هک 4 34

 درفلا قلب الاف روقلاف ةراص ىلع السف يلاعفرت مل اعنا ناف
 مر م ري

 يدب ال اًذاَمو اًيوُلَع برملا ىَرذ هَل تضَمَو يذلا قربلا ىزا اكل

1۰۲ 



 ةرذع دمص ي «لابجلاو هابلار بانک يف يرشخزلا دّدح ام ىلع يهو ةراص ركذ دّمف

 .مصقلا دالب يف يتلا ةروهشلا ةراص تسیلو «ءاميتو یرقلا يداو نيب عقب دمصلا اذهو

 هركذ مدقتملا بانجلا يف عقت ةثالثلا عضاولاو .ءاميت نصح  َقّلبألاو رول ركذ اك
 م هر

 8 ع

 ءابرغ زاجحلاو «الاش ماشلاو ءاقرش قارعلا نيب ةدتم ةوامسلا ءارحص بلك ةوامسو

 .ًابونج فوجلا دالبو

 تانج لهأو :راعشلا يذ ربخ يف درو ءدُجن ُضْرَأ : باتجلا) : 88 ص - ۳

 .(هن د ت ف بضخا
۲ ۹ ۳ 

 هریغو (ةريسلا» يف ماشه نبا رکذ «ريسفتلا اذه اطخ حضتي يكل ربخلا داريا نسحب

ءاح ًاباتك ءراعشملا يذ اهدفأو عم نادمه ىلإ بتک ملسو هيلع هللا لص هلأ لوسر أ
 

 بضهلا ٍباتج لهو ماو فراخ فالح هللا لوسر دمحم نم باتكلا اذه) : هيف

 مكل «هموق نم ملسأ نمو ءب نب كلا( ءراعشملا يذ اهدفاو عم ؛لمرلا بفاّمحو

 نكست - لازت الو تناك ةليبق ْناَدمَمو باتكلا رعنآ ىلإ (اهزازعو اهطاهوو اهعارف

 .نادمه نم مايو «نارجن داب یه ىلا ماي دالي ىلإ اهقرشو ؛اضوح امو ةَدْعَص «نميلا

 ر حراشلا داع م - حتفلاب (بانج) درو هحراشو «سوماقلا) بحاصو

 : ینعلا نوكي ال اذالف «ةيحاللا هیناعم نم حتفلاب تانلاو .مجلا روسکم

 نم ر یا نم عفترا ام مهل يأ ! ؟اذه ىلع لدت لمرلا فاقح ركذ ةنيرقو ‹ بضملا

 .لمرلا يحاون نم ام لهس امو باضفا

 (دجن) ةملكل يوغللا ینعلا دوصقللا نإ :ليق اذإ الإ ؟دجن ضرأب نادمهل ةلص دي

 .اذه حاضيإ نسحيف ذثنیحو

 ةئينتملا حاجس نذؤم لس نب طوح نب ورمع نب قراط نب ةبنج) :۸6۳ - 6
 .(ةباذكلا

 .افرعم (ةبنحلا) هرصتخمو يبلكلا نبال «بسللا ةرهمج» يف درو اذه ةبنج
 ل ورم 8 . 2 ةر ر

 يمره نبا وهو - ملا رسكو ماللا ناكسإو نيسلا مصب - يملس هباوص انه ىملسو

۱.۳ 



 .يميقلا عوبرب نب حاير نب

 - ييلسو - ملا حقو ماللا ناكسإو نيسلا مضب - ىَملُس اوُمَس برعلا نأ طظحاليو

 .ءاسنلا ءاسا نه « مبملاو نسلا حتهب امأ الاجر ملا رسکب

 )م111 - ه 4۱) ديبل لاق) :885 ص - ۵

 لاَصّنلا بفن يِلَبْجَي اّيِكُم ِهْبَدَي ىلع يكياهل ٌحونَج
 ١ : ىكلاهلا

 ىلع «ديدحلا لمع نم لوأ هنأل .دسأ نب ورمع نب كلاهلل ةبسن :فاضي نأ نسحي
 .الّفْيَص يكلاه لك سيل ذإ «ييلكلا نبا لاق ام

 :۸۷۳ صاس 5

 ةلخغ عذج اهب كرنب مل ءامیتور
 لَدْنَجِب اديشم ال اطا الو

 .(حطسملا تيبلا :مطَألا - عضوم مسا

 (قلبألا) لأْوَمَّسلا نصح ايفو «يلهاجلا دهعلا ذنم ةروهشم ةميدق ةدلب ءاَميَ
 ثيح نم كوبت ةرامإ يف ؛ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ندم نم نآلا يهو «روهشملا
 .«ةريزحلا برغ لاش يف» باتك ىلإ عوجرلا نسحب :اهنع ثيدحلا يف عسوتللو .ةرادإلا

 .(عضوم :لدنجلا ةمودو) :۸۷ ص - ۷

 درام نصح اهيفو ءًئيدحو ًاهدق «برعلا ةريزج يف نما رهش رهشأ نم : : لّدْنَجلا ةمود

 ءرخصلاب ةينبم اهتويب تناكو (قلبألا زعو درام َدّرمَت) :لثملا هيف درو يذلا ءروهشملا
 دالب ةدعاق تناكو یلسو هيلع هللا لص یفطصلا تاوزغ يف رکذ اهو «لدنجلا وهو
 مالكلا تيفوأ دقو - ك اكس ةدعاقلا تحبصأف « يضاملا نرقلا فصتنم ىلإ فوجلا

 ٠ مةيدوعسلا ةيبرعلا دالبلل يفارغحلا مجعملا» يفو «ةريزجلا برغ لامش يف» باتك يف اهيلع
 .ةكلمملا لاش مسق

 ل



 ام مجعم» قرازف ينب دالب نم مضوم :ءافجو یافج) :۸۸۹ ص - ۸

 .(ةنيدملا ىلإ ةماملا ةداج ىلع «براّحُم رايد نم یرضو ةذبرلا نيب « مجعتسا

 - هفت ةرازف دالب نم يذلا عضولاف «لقتلا اذه حض نإ طقس يركبلا مالك ي
 .كيرحتلاب

 ناعضوملاو «نونلا ناكسإب ِءاَفْنَجلا ملصض وه برام رايد يف يذلا مضولاو

 يناثلاو بيخ ةرح نم يلامشلا يقرشلا فرطلا .یلغرض ٍةرح قرش لوألاف ؛نادعابتم

 - ءافنج :«نادلبلا مجعم» يف توقای لوق اذه مصوب .ةّیرض نيبو ابنيب ةذبرلا قرش
 هيناثو مضلاب ۳ ءافتج «ءارفلا رداون» يف وهو (هيوبيس باتك) يو ءدملاو كيرحتلاب

 ىور .ةرازف يب دالب يف عضوم وهو :لاق مث - دهاشلا دروأو رصقيو می وهو - حوتفم

 « مهونيعيل ربيخ لهأ ىلع مدق نم ةرازف ونب تناك : لاق باهش نبا نع ةبقع نب ىسوم
 «مبنع اوجرْخي نأ مهأسو « مهونيعُي ال نأ «ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهلسارف

 ةرازف ينب نم كانه ناك نم هاتأ بيخ هللا حتف الف ءاوُبأف .ءاذكو اذك ريخ نم مكلو
 مکتب :ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر مه لاقف ءانتدعو يذلاو ءاَّطح انطعأ ١: : اولاقف

 : لاقف .َكّلَباَقُ نإ :اولاقف یخ لابج نم لب «ةبقرلا وذ مکل - لاق وأ -

 .نیبراه اوجرخ كلاذ اوعمس الف ««ءافنج مکدعوم»

 ىلع «يبراحُم رايد نم ةّيرضو ةذبرلا نيب ءافنجلا علض هل لاقي مضوم :ءافتجلاو

 .ةنيدلا ىلإ ةماعلا ةّداج

 ,توقاي مالک یہنا .ديفو ربیخ نيب عضوم ًاضيأ ءافنجلاو

اصلل «ةلجتلا» ي اک مضتو جلا حتفنو رصقتو دمع ب ةرازف يب افنجو
 يهو - يناغ

 نبا ركذ ام ىلع ًاموي نيعبرأ ۲۳۱ ةنس لئابقلا ضعب ةيراحم هجوت ام اَب ماقأ ايفو . ةدلب

 .هریغو - هحرات يف ريرج

 نم يقرشلا يلامشلا بناجلا يف يه يتلا ی یی ةرح حفس يف عقت تناكو تسرد دقو

 ملا مساب فرعت ةثيدح ةدلب افنج عضوم يف ماقو ءربيخ ةرح
 لوطلا طبخ برقب)

۱۹۵ 



 .(۲۹/۵۲ ضرعلا طخو 6

 .اهرکذ مدقت يلا ءافتج ىلع قبطني - دیفو رببخ نيب عضوم ءافنجلا : توقاي لوقو

 وهو ملضلا هيلإ فاضي يذلا نونلا ناكسإب ءافنجلاو - ةدلبلا - افنج : ناسا اهف ناو
 ,ليخلا

 (كت) (عوبرب ينب نزحو ةيرض نيب ةيدجن ةضور :ةنيتجلا) :۹۰۷ - ٩
 ساجلا دمح /ذاتسألا ىلع ةلاع)

 برغ «دجن ةيلاع يف ةيرضف « لايمألا تاثم غلبت عوبري ينب نزحو ةيرض نيب ةفاسملا
 .ةريزجلا قرش يف ءانهدلا قرش عوبري يب نزحو لايمألا تائمب ءانهدلا

 : اهم - نومدقتلا ركذ ام ىلع - عضاوم ىلع قلطي ةنينجلا میس

 يداو مساب نالا فورعلا هّیرض قرش عقاولا ريل يداو عازجأ نم عزج - ۱

 .يرجشا مالک نم مهفب ام لع خاضأ ةدلب ترقب عزح ا كلاذو ءاشرلا

 ,ةنيدملا قيفع 5 عصوم ۹

 27 ا
 .یرقلا يداو برق معصوم -۳

e:ةماعلا ءارحص  , 

 ام ةميدقلا عضاولا نم فرعأ الو (ةبينجلا)و (ةنينحلا) نيب فيحصتلا عقي دقو
 .(ةنينجلا) مسا هيلع لطب

 فصو دقف ةّيِرَضِب هركذ نرق يذلا عضوملا ىلع قبطنب يا حيللا تيب یرا الو

 :(رمغ) اهيف ريثكلا ءاملا دوجوب ةنينحلا ٌرعاشلا

 انجل ةيجلاب مَع رنا نإ ملقم نإ هّضنألا اب اونی رس 3 3

 فذقتو ولم سیم ايلع لاعس  ترمشف طايّسلا نهلع اوقلاف
 فزفزملا بارلا نتساو سمشلا یحر تدقوت یتح الا ندرو نا اف

۱۰۹ 



 ۶ ۳ ۳  طاقت رم

 - لالب دارآ هايإو «لیفط بنحب ةماهتب لئلا ينبل ناك لبج :ةجَم) :404 ب ۰

 :لثمتي ناك ایف - هنع هللا يضر

 را و رس ل 5 رم رخ ۳ و دود ت ۵ ۰ سم و £

 ؟ليلَجو رحفإ يلوحو ٍداوب هلل نيا لم يرغش تل الأ
 8 سرب نر ۵ رم ےس

 ؟لیفطو ةماش يل نوبي لَ جَن هایم ًاموي ترا ْلَهَو

 ةنحم دنعو .نالبج ليفطو ةماشو .نیعسابلا :ليلجلا .ةحئارلا بيط تبن :رحّذالا

 .ةيلهاجلا يف برعلل قوس ناك

 لفسأب وهو .لفسألا هل لاقي لبج برق «نارهظلا مبهم تناك : يعمصألا لاقو

 ؛ةدعقلا يذ رخآ نم مايأ ةرشع موقت (ةنجم قوس) تناكو (مک۱۶) اهنم ديرب ىلع ةكم

 ايلا سيلو رخذالاك ّيَرَب تبن ماقلا وه :ليلجلا -۱

 .(رفصألا) :هباوص يعمصألا مالك يف لفسألا -۲

 «نارهظلا رب اا : يعمصألا لوق عم قفتي ال لیفط بحي ةنج نأب لوقلا -۳

 ةكم بونج ناعقي - لیفط برقب ةّرَح يهو - ةماش اذكو .ًفورعم لازي ال ليج ليفطف

 نم ةبرعم ىلع اهو (قراشملا» بحاص لاق اک اليم نين بالن يال ایم نیس براقن ام

 ضرعلا طحو ۳۹/۳۵ لوطلا طخ برقی ميدقلا ةيعشلا ءانيم عقوم قرش رحبلا

(fe 

 ایک ۲۰) لايمأ ۱۰ وحن لع ةكم نم يبرغلا لامشلا يف عقب نارهظلا رم رم يداوو

 ةيراخلا هايملا ثيح ؛نارهظلا رم يداوب مامي ناك ةّنِجم قوس نأ ىلع لاوقألا رثكأو

  ةماهت ضرأ نم ٍبهَس يف «رحبلا لحاس برقبف ليفطو ةماش عقوم امأ «ناكسلا ةرفوو

 حلاص ريغ وهو «ةبيعشلا ءانيم عقوم ىوس ؛ناطیتسالل حلاص رقم هيف فری ال - تبح

 .ةريبكلا قاوسالا نودصقي نم عامجال
 7 ۶ ت

 بحب علوا رعاش حولملا رماع نب سيق وه ةيرماعلا ىليل نونجمو) :۹۱۰ : ص - ۱

۱۷ 



 .(.اذبب بقلف اهبح هيف رثأ امو اهفصو نم هرعش يف رثكأو ءارحصلا يف ماهف ىل

 ب ءاملعلا يمدقتم صضعب لقن دقف .هدوجو ۳ فالتعالا لا ةراشالا نسحت

 ,هدوجو راکنا (يناغألا» بحاصك

 :رعاشلا لاق ناسللا يو) :۹۱۰ ص - ۲

 (لْبَحْلاو ةَ هال نم اقش  ٌمُهَواَمِد نيِذّلا نْييِمراَدلا نم

 .ه ص ۲ج «ناويحلا» باتك يف اک  قدزرفلا وه لئاقلا

 r ير و هلع 0

 .(لكؤي ال مس ةامكلا نم برض :ربوالا تانب) :۹۱۳ ص - ۳

 وبأ لاقو .بفرم و ةأكلا ٠ نم "برض ریو تانبو) : هحرشو «سوماقلا» ي صن

 خاکلا لوأ يهو ءمعطلا هئبدر يهو نافص بلا لاغمأک هام ربوآ تائب : ةفينح

 ةأمكلا نم ةيغزملل لاقي : يعمصألا لاقو ةأكب تسلو ةأكلا لثم يه : رم لاقو

 ؛ راغص ٌةامكر بوألا تانب ؛دیز وبأ لاقو .راغصلا ىهو سوآ نیا اهدحاو نوآ تان

 :دشنأو بارتلا نولب ةبغزم

 ربوألا تاب نع لهن ُدَقَلَو القاسعو اًرمكأ كتينج دقلو

 لک ال ماس اهنأب ةأككلا كلت فصو هيف سيلو .هحرشو سوماقلا يف ام ىهتنا
 نم وهو - اه ةزمحلا تل - ول مساب دن يف فورعم ةأككلا نم عونلا اذهو

 نب بارتلا رثكيف تعصاالتلا صوصفلا لكشب (ةأكلا) عقفلا عاونأ نم ودبي ام لوأ

 تبنت يذلا بارتلا نولب  ثغبأ اهنولو ؛ماهبإلا دقع نم ربكأ اهنم دحاولاو .هصوصف
 هاهنع ثحبلا اهيلع لهسي ذإ «رويطلا اهلكأتف :ضرالا رهظ نم ةبيرق نوكتو «هيف
 .اهنولكأيو اهنونجي سانلاو

 : (عتفلر ةأكلا عاونأ ركذ يف ةماعلا مالك نمو

 .يسار ىَح يسالخلا ١

۰۸ 



 .ديلولل يديبزلاو - ۲

 هل ةّبجلاو و

 .ريوطلل يريبهلاو - ٤

 :(م ٦۲١  ةرجملا ىق ۲) رجح نب سوأ لاق) :۹۳۱ - 6

 را قو و

 روهجم وهو اموي ةَوصَب ءام نع  اهتكارو درب يتقان تالح دق

aمس @ 3 ۰ و 8 ست رسچ سی ۳ 3  

 لاقي «دایا نم ل ناک راق يدب ٌءام :ةوصب .درولا نم اهتعنم : ةفانلا تالح

 1 1 مر

 .(درب ونب مش

 .اهب حیصو درب : (ةوصب) مسر يف «مجعلا» نم يناثلا ءزجلا يف تیبلا اذه درو

 نسحي ناكو .حضوأ انه امو (سوا لوق يف درو عضوم) :ةملكب (ةوصب) تفرع

 يف ناعقيو . .ةّيصِب یعدی رخآ ءام هبناجيو ءافورعم لازي ال يذلا ءاملا اذه عقوم حاضيإ

 كلت يف عضاومو افوح ىرجو «قارعلاو « ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نيب (ةدياحملا) ةقطنملا

 تابتاكمو ؛فالخ يضاملا نرقلا نم نيسمخلا رشع لوأ يف نيتموكحلا نيب ةقطنملا

 .«يدجنلا رضحألا باتکلا» يف ترشن

 فوع لا هتندس تناکو « ظاکعب نزاو مص و) :راهجلا نع :۹۳۱ ص -۵

 .(يم «ت ی ءل) لحطا حفس 32 ناكو . مهعم برا تناکو «نیب رصنلا

 ۰.۳۱۵ ص («ربگا) باتک يف بيبح نب دمحم لوقلا اذه

 ةنيدم برقب عقي لوألاف نادعابتم ناعضوم قالطالا دنع لحطأو .ظاكع

 ىلع رجفملا يف ةكم لابج نم يناثلاو .اليك ۲۵ وحن ىلع اهنم يفرشلا لامشلا يف .فئاطلا

 - ةكم فلخ يأ - نعلا قيرط

 ناكو : ظاکع عقوم نم ةبرقم ىلع ؛فئاطلا برقب نيينزاوحلا رصن ينب دالبو

 نتح ةعقو يف ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا بر مهداق يذلا - كلام نب فوع مهسيئرل

 هللا لص لوسرلا همده - ظاکع عقوم نم بيرقلا يل يداو نم ِءاغّرلا ةَرْحَب يف نصح
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 ةديعب :دالبلا كلت يحاونو ربيخ ٍةرح برقب براحم دالبو .فئاطلا ازغ امل ملسو هيلع
 .نزاوه دالب نع

 برقب ةمابت يف ؛يروئلا نایفس موق تخباط نب دأ نب ةانم دبع نب روث ينبل لحطاو
 .روک ذلا مصلا عقوم ديدحتب قلعتملا مالكلا مقتسي ال اذهو تکم

 ريغ درو - بتکلا نم هريغ يفو بیبح نبا باتک يف - مصلا مس ١, نأ ظحاليو

 .(راهج) فرعم

 ضي روق لظ) :اهعمجي افرح رشع ةعست :فورحلا نم روهحا) 44١: ص - 5

 .(صخش ةع تكس) :كلوق اهعمجمو «ةسومهلا اهدضبو «(عیطم ارع اد! دنج

 (ةثفع)و (ازغ) اهباوص ىلوألا يف (ارغ) :نآطخ  اههجمسأو اهلقثأ امو - نیتلمج يف

 ا حور مئالتل « ءاييرقتو ةغللا ليهست هب ىنعُي نأ بحي ام ىلوأ نم ؛مجعلا»و

 عماسلا ديف مه ًاحيحص اقطن نيلسجلا قطني نأ ةغللا يف ماع ملعأ نم تبلط ولو

 زجعيأ نكلو .اهفيل ال فورحلا عمج - در اهتم د دوصفملا نا فورعمو «كلاذ هابعال

 :لوقب نيح ًاظفاح هللا محرو < ا يل نأ وه ام لالحإ نع ةغللا ءاملع

 تانیکلاب نر مُكَتْيل ابن اثق تازجتاب مهما اونأ
 - باط ىتح هنم قستساف (ًاركعتم) مس ناك اذإ ءاملا :روهجتا) :۹4۱ ص - ۷

 .(ت.ل

 يناعم يف اهف درو نيذلاو .«جاتلا»و «ناسللا» باتك يف درت مل (ًاركعتم) ةملك
 .دهعلا لوطل ريغتو « نفدنا : (مدس)

 لمعتست - اهب قلعتي ام لک تامو تام يلا -رتبلل ةبسنلاب رهج ةدام رکذ ىلعو
 حبصُن ىتح « لاعتسا نودب اهنکم لوطل تنسالا رابالا هایم ةحئار ةلازإل (رهج) ةملك

 دقو :ًاعيرص طقسيف هيلع ىشخُي هفنأ ةحئارلا كلت تلخد نم نأ ثيحب ةپمرک ء ءاملا ةحئار

 ١٠



 r انأ يذلا موقلا ءاقس درو نيح ۱۳۸ ةنس (هیدیدلا ةوزغ) يف رمألا اذه تدهاش

 ةعبرألا ةاقسلا طقس ىنح ًانجآ ناكو ءالا الا نرخ نأ اف عایق ةر ةربو ءام ىلع

 لات رابآلا كلت يف راجحأ يمر ةنسآلا رابآلا هايم رهجل ةعبتملا قيرطلا تناكو

 .فرفتنو هتغار رشتنت ىتح

 ۸ ناو - يماملا شاير يبأ نب ب دمحا ىوس ةغللا ءاملع نم اذه ىلإ راشأ نم را مو

 «برعلا» ةلحم يف ةروشنلا هتینون نم «تيكلا لوق حرش يف لاق :هيف لوقلا لصقب

 : اهدعب امو ۹۸۷ص ۱۳س

 اتیفدلا ُمَدَسلا اغعام رهخنو حف نهو حاجی اب قبض

 هرهظن رهجنو حتفأ لاقي « ةعساولا حتفلاو حف اهدحاو ءلابجلا يف قرطلا : جاجفلا

 : ءارهج ةاشو « هتجرختسا اذا ءاملا ترهچ : لاقي هنم یقتسب ال ًانيح هثکم دعب هجرخو

 .راهنلاب رصبت ال

 رج ون وأ قمح نم ايلع ریل ةقيمع تاک يكرلا نم رابنجالاو

 مث ایف هيش لکو اهن روت ىتح اب اهر هب اوُبْرَضو « لح يف هوذشف « الی

 . داهتجالا اذهف « ابنوحن

 .ةنفدنلا قريغتلا هايملا :ٌمَدّسلاو

 . مادسأ هايهو مدس ءام لاقي ءرفصملا ؛ معطلا ريغتملا عاملا وه :ورمع وبأ

 .شاير يلأ مالك ىبتنا .هلك هتبرش ؛ءامل ترهج :ورمع وبأ

 ؛مجعلا» طرش نم اهركذو ءركذت ۸ ءامسأ ۸

 : مالعألا ءاسآ نف _ ۱

 : نميا دالب نم نونلاو محلا حتفب دّنَجلا ىلإ ةبسن - ید



 :هنافلژم نمو « ةكم ءاملع نم - ۳۰۸ ةنس یفوتلا  مههاربا نب دمحم نب اضفملا

 48لا دلحلا ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلحم رظنا  قشمدب ةيرهاظلا ةنازخلا يف «هنیدلا لئاضف»
 ,(ةكم لئاضف»و -

 باتک فلؤم - ۷۳۲ ةنس یفوتلا بوقعي نب فسوي نب دمحم :ًاضيأ يدتجْلاو
 رداصم نم وهو «يدنجلا تاقبط» ب فرعیو «كولملاو ءاملعلا تاقبط 5 كولسلا»

 .ًاطوطخم لازب الو «ينملا خيراتلا

 :ةجدقلا راعشألاو رابخألا يف ةدراولا عضاولا ءامسأ نمو - ۲

 :۵۲۰ ص ١٠ج «ةفللا بیذهت» باتك يف یرهزأالا لاق : مجاجلا -

 جات» يف هلثمو ؛یهتنا (ممت ينب رايد يف « علاتمو ءانهدلا نيب عضوم مجاجلاو)
 .«سورعلا

 :قيرطلا لص يذلا ُهلیلد فصب - ۸٩۳ ص «هناويد» - قدزرفلا رعش يف دروو
 یو حس

 مجاج يذ نی نارَحلا هل َدْيحَو هما تلصماو ىّرْعِملا ی هلن 3

 ةيبرعلا دالبلل يفارغجلا مجملا» يف هنع تئدحت  ةريزجلا قرش عقي عضولا اذهو
 - اهدعب امو 4۲۱ ص ب ةيقرشلا ةقطنملا مسق - «ةیدوعسلا

 : هتک اس ولو اهدعب لوألا ملا محو محلا حتفب - :مومجلا تم ۲

 نی تر او لا ی عضوم

 . ىبسو رو مغف «ةرجشا نم ةسداسلا

 .ريسلا بتك يف روكذم ةيرسلا ربخو

 : ىلالملا یخ رها د در :حانج م ۳

 ر قر روه ت ام ريق و ربا هي
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 :ريشق نم ىنيبل يب دحال اضیا درواو

 یا ا اب هک 2 مج يم r7 9 * م:
 ارمجم دور وا یحسمب دورن مبيرمب اهنیونت لبإ امف

 مرو را سا # رب سوم معا يور 1 و را سا هک دوام ۰

 ا و هک ۰ ۲ ۲ . 6 یو ۲
 ضرع ضرعلا برقب (نالا نیرلا) بيرلا يحاون نم اذه احانج نأ مدقت ام مهفیو

 4 ما ۳ س 20

 .دجن يف ةّيعيوقلا ضرب نآلا فورعلا «ماًمش

 :ءاف اهدعب ةلمهلا لادلا حتفو نونلا ناكسإو محلا حتفب - فدلج 4

4 e ٤ 

 : هيثرت يدزالا زجاح تخآ تلاق

 2 9 ۴ ىلإ 8 ۹

 و م9 ۶ بس ق هاش ب 8 2 0 20 ۳ هر

 میلکلا معبسلا ةيشم ردیف م ءام نم ةبرش .ترشو

 نيب داو جرتو مخ رايد يب نملاب لبج فدنج :«نادلبلا مجعم» يف توقاي لاقو

 .ینا .رصن هلاق هظفل يف فلتخاو .مهبلا هل لاقي رخآ نيبو لبجلا اذه

 مسالا ةرهشو هجا ةبارغل (فدنخ) هيف لاقیف مسالا اذه فحصب ام ًارثك : لوقأو

 ه يف ساس هان سا هاش ۳ 7 س

 میهبلاو فدنج نيب كليف ؟ایح
2 

 .رخآلا

 «رمْثَح دالب نم مدقلا يف تناكو ةفورعم لازت ال اهلك یهو اجرتو فلج کلو

 عضاولا نم ريثك ىلع (نعا) ةملك یالطاب نوعسوتي نومدقتملاو «ةشيب يحاون نم يهو
 2 رم ر ۰

 .نملا ىَمَسُم يف ةعقاو نكت مل ناو ةريزجلا بونج ةعقاولا

 يداو ىلإ يضفي يذلا ةلابت يداو عورف نم :- ءاحلا رسکو ءابلا حتفب - مه

 .(نرقلا یب) نم دالب يف نآلا مقاو وهو .ةشيب

 .ةشيب يداو عورف دحأ وه يذلا جرت يداو عورف نم اضيأ داو :فدْنَحو

 .كانه ةيدوألا رهشأ نم : جرو
 یو(
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 اندالب يف ةروهشلا رسألا نع .ةيخيرأتلا تاساردلا نم ةلسلس رشنب (رشنلاو ةمجرتلاو ثحبل ةماعلا رادر موقت ]
 نب رمع نب دمحم نمحرلا دبع يلأ ققحا ثحابلا ذاتسألل ةئيدحلا ةييرعلا تاتويبلا نع صوصنو تاسارد) ناونعب
 .«بدألار خيرأتلا يف ءابرجلا لآ» باتك ةلسللا هذه نم ردص دقو .لبقع

 .[ةلجلا هذه بحاص ايدك يتلا هتمدقم يه اهو .هنم ًاحبم - ٤ر "ج ۱۷ س ؛برعلا» ترشن دقو

 «ثاحبأو تافلوم نم باسنألاب قلعتي ام ىلع  دالملا هذه يف  ءارقلا ةماع لابقإ
 فو ؛خیراتلا يف تفلأ دقف «يل رهظ امف «بتکلا نم ريثك ةعلاطم ىلع مهلابقإ قوفي دق

 لئابق مجعم» يباتك باسنألا يف تملا مث «تالحرلا يفو «بدألا يفو «ةيفارغحلا
 داكي فل ۳ ماهه الا تیارف ( دم 5 ةرضحتملا رسألا باسنأ هرهمج» و (ةكلمملا

 ام ةرثكب لب «بسحف راشتنالا ةعسو جاورلا ثيح نم ال «نیباتکلا نيذاه ىلع بَنِي
 لومشو مهفتب ابهتءارق ىلع لدت تاظحالم يهو ءاهلوح ءارقلا تاظحالم نم هیت ام 3و

 ی

 : ةررکم لمج - ۹

 ۸٩۵. ص اذه ديعأ (رعاشلا لاق (ميجلا» باتك يور 495 ص يق

 58٠١. ص ةلمحلا تررك (دجنب داوو لبج :نانج) :89 ص -

 .۹۳۳ : ص تديعأ (اهاقن رثبلا رهج) :۹۳۱ صاد

 : (ةيعطم طالغأ) عيبطت - ۰

 .ماح :حومجلا نب ماج ۸

 مسر - «نادلبل مجعم» يف ناتملکلا تدرو دقو (مصي) ةراور یو رم : رک ا ۷

 .(ةنینلار مسرو (ری رستلا)

 .ناّيحَل يب نم :نابل يب نم د ۶
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 .اهضعب ي درو امب رثاتو

 - شع ةعباسلا ةنسلا نم - ؛/"ج يف «برعلا» ةلحم ترشن دقل ؟اديعب بهذأ يلامو

 رس ۲ 7 8 : م
 نيب :ةوخإلا نم ددع يب َلَصّتاف - ةملكلا هذپب همّدقأ يذلا فلؤملا اذه نم ًافرط

 ابن يلا هجو يذلا «ءاب را يروُثلا - ءالؤاه نم دفانو تاع « دیزتسم

 لص لصألا كلاذ ناو « ملع ريغب اضرعت هترسآ لصا رک ذل + تضرعت د «برعلا» ةلع نا

 ىلإ لوصولا لإ عوضولا يف ثحابلل ةياغ ال نأ هتمهفاف ؛ "'مركلا يوَبلا بسنلاب

 بيرق نم سمي ام هيف سیلو ؛ ةفورعم تافلؤم نم یقتسم ةلجملا يف رشن ام ناو (ةقيقحلا

 زاربإ ةاخوتملا ةياغلاف ءاذه سكعب رمألا لب «ةيركلا ةرسألا كلت بسن ةلاصأب ديعب وأ

 بتاعلا ىلع امو .رضاحلاو ىضاملا اهخيرات يف «نسحلا ركذلاو الا نم ةرسألا هذه ام

 لبق -اوزربي نأ الإ مهباسنأ وأ مهباسحأ نع رشني امب نوحاتري ال نم هلاثمأ ىلعو ؛ميركلا

 ام عجارملا نم باّتکلاو نيسرادلا ىدل نوكيل «عوضوملاب لصتی ام « هنوفرعي ام - مهريغ

 .نوبتكي امف ًاساسأ هنوذختي

 نم نود ام لوأ وهف «برعلا دنع خيراتلا ملعل لخدملا باسنألا ماع ناك دقلو

 دمع .نییبلکلا تافلؤم يفو ( ةيوبنلا ةريسلا يف ةفلؤملا بتكلا نم حضتي اك« 9

 ءاج نم مت ءراكب نب ریل هيخأ نباو بعصُم نييريبّرلاو «ماشه هنباو بئاسلا نب

 . هدعب یتآ وأ هرصاع نم هريغو «فارشالا ملاعم» بحاصك مهدعب

 باس مع يف ثحبلا حبصأ ىتح .ةماع ةفصب «ةيميراتلا تاساردلا تروطت مث

 نم اء ماعلا كلاذ رابتعاب « يبرعلا ثارتلا باوج نم بناج ف ارصحتم انرصع ي

 ةلقانتملا « ةثراوتملا تامولعملا نم ةعومجم هنإ « هرهاظم نم رهظم زر وه لب .ثارتلا اذه

 مهرابخأ اهب رحرت يلا « مهتالوطبب ينغتلاو «فلسلا داحمأ زاربال «لايجألا نيب

 موقلا قطنملا هزوعأ نإ ًاريوصت « مهتلبخأ اهروصتو « مهفطاوع اب شيجتف « مهراعشأو

 .ةفارطلاو عاتمالا هزوعي. نلف نايحألا نم ريثك يف

 ينين نأو ءانئارُت رهاظم نم رهظلا كلاذ ىلإ ٌرظنن نأ يغبني ساسألا اذه ىلعو
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 ىلا او رم ل

 .هريغ نع ريم ال ؛تحب ارت هنأل « ةرظنلا هذه لع هلوح انئاحناو انتاسارد

 ناديملا اذه يف "ليقع نب ٌرَمُع نب دمحم مرکلا ذاتسألا هب ماق ام تار نه نمو

 ءًاعالطا «دالبلا هذه باتک نم تفرع نم عّسوأ نم ليقع نبا « ماه الاب ًاريدج المع

  eمق 0 # 2 ۲

 ةفاقث وذ وه مث < ةباتكلاو ةعلاطملا ىلع ابادو ًاطاشن مهرثكأ نمو ترظن مهقمعأ نمو

 فلتخم نم «هلع ةباتكللو «هثساردل ىّدصتب امب ةطاحالا نم هنکع «بناوجلا ةعونتم

 .كلذ ىلع لیلد حضوأ ةروشنملا هراثآو «تاعوضوملا

 ضعب هرايتخا يف بارغالا  يبأر يف  اهضعب يف هيلع ذخوب امم ناك دقلو

 اهضعب نع مهنم ةصاخلا ضعب فوزع وأ ءابع ابنع ءارقلا ةماع فارصنا بّيس ام اهتاعوضوم

 نوذعم نيتلاحلا اتلك يف وهو ,(ةّيمْرَحْلا) ةيهقفلا وأ ةيوغللا ثحاابلاک .اهفيلأت هادی

 وه ام ةسارد يف ؛ طاشنو لجو ٍراهج نم هفرصي ام ارج فرص ول یا تنکو
 «باتكلا اذه يف ّنآلا هل جی ام ؛ءارقلا ةماع وام ىلإ برفأو «ةمألا ةابح صا
 تءاجف ءةميدقلا بتکلا نم هقيقحت يفو ؛تافلوم نم هفیلأت يف ذخأ هنأب ْتَمِلَع امفو

 ةببط ةروكابو .هنم هيلإ علطتأ تنك امل ةققحم - باتکلا اذه اهيوحي يلا ةساردلا هذه
 عقاولا يف  اهخيراتف «ةماع ةفصب (تاتويبلا) خيرات ةسارد لاحم يف ٌرمتسي نأ لما لمعل

 يف ام «دالبلا هذه ماع خيرات وه مث ءاهرسأب لئابقلا خيرات لوانتي لومشلا نم -
 .ثارتلا وهو ءاهيف ةايحلا رهاظم نم رهظم زربأ

 ءاتسارد نودب صوصنلا ضعب درس وهف ةروكابلا هذه ىلع هذحآ ام يل ناك اذإو

 دوم صوصتلا كلت نم ذخي نأ ضورفلا ناكو «باتكلا رخآ يف فلؤملا هقحلا ام
 كلاذ فال هآر امو «هنم ًدمتساو هيلع دمتعا ًاحيحص ناك اف «صيحقلاو ةساردلل

 .هنع ىنغتسا هدروأ ام عم ًاقفتم ناك امو :هحرطاو هی

 مدع - رارکتلا نم لي مل نإو - هارآ اف «ةيرعشلا دهاوشلا نم راثک الا امآ
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 .دهاوشلا كلت هنمو ؛لوقلا روثأم داريإب لومشلا بّلطتي عوضولا ذإ «ةدئافلا

 ضعبب تلا نم ءارقلا ضعبل ثدحي دق ام ىلإ - ةمدقملا هذه لوأ يف - تره دقلو

 رابخأف «هل ىَنَْم ال - بابلألا يوذ رظن يف - رثأتلا اذهو - باسنألا بتك يف درب ام

 اولعف امب هّلهأ بهذو بهذ رش وأ ري نم هيف عقو ام عيمجو «هثداوحو «يضالا

 ؛يخاتلاو نمألا ةمعن نم دالبلا هذه لمش امب مث «ىلاعت هللا لضفب هراثآ تحمناو هيف

 اهترمغو « ةبحم اب تالتماو ؛رودصلا نم نحالا تلازف «اپناکس مج نيب فالتالو

 هلالظ لدعلا هيف یفضأ يذلا نومیلا كرابلا دهعلا اذه يف « ةقداصلا ةوخألا ثعاوب

 .دالبلا هذه ناكس عيمج ىلع فراولا

 نأ نم لجأو ىعسأ اهئانبأ عيمج نيب ريكفتلاو كاردإلا ىوتسم نوكي نأ بجيف اذفو
 اننيب تدحو ةمعن نم هب عتمتن ام رد اعيمج كردن نأو «هراثآ وأ يضالا ثداوحي رث

 .اهنم ديزتسملا ءاهتميقل رّدقملا «اف رکاشلا كاردإ «نيّباحتم ةوخإ انرصف

 « ««ارحاو الوأ هلل دمحلاو

 رساحلا دمح

 يشاوحلا

 :هناّیلخأ ىدحإ يف ءابرجلا يصاعلا هيلإ .حملأ ام اذه لعلو مر
 نايل يناقلل اًح اس فيرشلاو ماس رود نم

 يرذالبلا یّمس اذهو بسنلا كلاذ ناك ًابأ «ليصأ بسن يذ لک لمشت ةغللا يف (فيرشلا) ةملك نأ عم

 .مفارشألا باس وأ ؛فارشألا ملاعم» برعلا باسنأل لماشلا هباتك

 دمحم يأ مالسالا خيش 2 لب  هخيش ةقيرطب رأت اه هليضفت نوک دق ينا ةبنكلا نود همساب حيرصتل ترئا )ر

 ميركلا مسالا راركتب اد الإ ! (دمحم وبأ لاق) ةينكلا لامعتسا | نمک مزح نبا مامإلا یرآ امو « مزح نب يلع

 .هركذب جم ًائيش بحأ نمو «مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم
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 نمم نءووعس نب ی رام
 نع يملك يف درو ام لع حیحصتا اذبب نيميثعلا حلاصلا هللادبع روتکدلا ذاتسألا قفحلا ثحابلا لإ بتک ]

 .[ تاظحالملا هذه لثم نم ةدارتسالاو «مركلا ذاتسألا ركش ىوس قيلعت نم يل سيلو «ةکلملا ديحوت» باتك

 ةكلمملا ديحوت عنالا دمحم ذاتسألا باتک ىلإ ةفيطل ةراشإ نم هب متن ام يندعسأ دقل
 .ةميقلا برعلا ةلحم نم ۱۷ ةنسلا نم ۱۲ و ١١ نيددعلا ءزج يف ةيدوعسلا ةيبرعلا

 دوعس نب يراشم نع (۳۵۱ ص) هيف درو ام باتكلا ىلع مكتاظحالم نم ناكو

 يب هسارح نم بره دوعس نب يراشم) نأ باتكلا يف درو هنأ كلذ .هللادبع نب يكرتو
 نیو ءاهيف رومألا ديلاقم ىلع ىلوتساو ةيعردلا يف رمعم نبا أجافو ... رصم ىلإ هقيرط
 :لوقلاب كلذ ىلع قيلعتلاب متمركت دقو .(ضايرلا ىلع ًاريمأ هللادبع نب يكرت

 بسحف - ضايرلا ىلع ًاريمأ هللادبع نب يكرت مامإلا نييعتب قلعتب ايف ال انه أطخماو)
 ؛يناثلا اهرود يف ةيدوعسلا ةلودلا ةأشن ةساردب ينع نم لك هكردي امم رمألا اذهف -
 ةرسألا ريهاشم نم فرع ام ناك دقف .ءامسألا هباشت ببسب ثداوحلا نيب طلخلا يف نكلو

 : (يراشم) مساب ةميركلا ةيدوعسلا
 دمحم خيشلا ةرزاؤم يف قص ماقم هل ناك يذلا  نرقم نب دوعس نب يراشم - ١

 درو اك سیلور نرقم نب دوعس نب دمحم مامالا هعیابف ةيعردلا مدق نيح باهولا دبع نب

 .(نرقم نب دمحم نب دوعس نب دمحم :۳۷ ص

 يذلا وه اذهو .نرقم نب دوعس نب دمحم نب زيزعلا دبع نب دوعس نب يراشم - ۲
 تامو «ىرخأ ةرم رسأ هنكلو « هللادبع نب يكرت هرزاف دجن ىلإ داعو نييرصملا نم بره

 : ط - ۲۹۸/۱ دحللا ناونع رظنا) نييرضملا ذوفن نا ةزينع يف وأ -رصم ىلإ هقيرط يف
 .(فراعلا ةرازو

 نب يكرت مامإلا يرزاؤم نم ناك  دوعس نب يراشم نب رصان نب يراشم -۳
 اهيلع ىلوتسا امل ضايرلا ىلع ًاريمأ يكرت هنيع يذلا وهو - ۱۲۳۸ ةنس ماق نيح هللادبع
 .باتکلا يف درو اک «سكعلا ال (۲/:۲ قباسلا ردصملا) مه ۱۲۵۰ ةنس

 ٤ - نرقم نب دمحم نب دوعس نب يراشم نب نسح نب نمحرلا دبع نب يراشم -
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 .(- عيمجلا هللا محر - يكرت مامالا لتق يذلا

 نب يكرتل دوعس نب يراشم نييعت هيف رکذ يذلا قحللا يف درو اع لوس ينألو
 هتراشإ ةشقانمب يل حمسي نأ لضافلا يذاتسأ نم وجرأ ينإف ضايرلا ىلع ًاريمأ هللادبع

 .عوضولا اذه لوح ةفيطللا

 نرقم نب دوعس نبا) هنإ هنع متلق يذلا «دمح مامإلا وخأ «دوعس نب يراشم ١

 .(باتكلا يف درو امك نرقم نب دمحم نب دوعس نبا سيلو)

 ام رشب نبا لاق دقف .حيحصلا وه عناملا باتك يف درو ام نأ حضاولا نم هلعلو
 : هصن

 : لاق مث (... هللادبعو فايعو دمحم دلولا نم هلف مهاربإ نب ناخرم نب نرقم اماو)

 هللادبع الا ةيرذ هل سیل اذه نرقمو .دوعسو نرقم دلولا نم فلخف نرقم نب دمحم امأف)

 يف دحما ناونع» .«ناحرفو نانثو يراشمو دمحم منم ادالوأ بفلخف دوعس امأو 0

 .(۱۱ - ۱۰ صص ء؟ج ءها١41 «فراعلا ةرازو ۰۲ط ««دجن خيرات

 يراشم اخأ  دوعس نب دمحم نأ نم رشب نبا هلاق امل ًاقباطم ىسيع نبا مالک ءاجو

 راد (...ثداوحلا ضعب خیرات» .نرفم نب دمحم نب دوعس نب دمحم وه - دوعس نب

 .(4۱ - ٩۰ صصص ه ۱۳۸۲ تماما

 متملکت انيح - عوضولا نع مكتراشإ رخا يف معلق - لضافلا يذاتسا  مكنإ لب

 نب يراشم نب نسح نب نمحرلا دبع نب يراشم» هنإ - نمحرلا دبع نب يراشم نع
 .«درفم نب دمحم نب دوعس

 ريمآلا هنا مناملا باتك يف درو ام حضاوو .زيزعلا دبع نب دوعس نب يراشم -۲

 .رمعم نبأ نم مكحلا عزتناو هسارح نم بره يذلا وه هنأل .هنع ثّدحتلا
 رمعم نبا أدب نيج «ةيعردلا يفرُمعم نبا ىلإ مدق هللادبع نب یکرت نأ فورعلا نمو

 .هللادبع نب يكرت هرزأ رّمعم نبا نم مكحلا دوعس نب يراشم عزتنا نيحو . «اهءانب ديعب
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 يلوتسیل صضایرلا ىلإ هعومج راس هلقتعاو دوعس نب يراشم ىلع رمعم نبا بلقنا امدعبو

 :رشب نبا لاق دقو .اهيلع

 دلبلا رمعم نبا لحخدف هونبو زيزعلا دبع نب رمع هعمو اهيف هللادبع نب يكرت ناكو)

 فرم نبا عم يكرت ناك دقف ا ير رک .ضايرلا ىلع ًاريمأ

 نهج یا کسي ف شارا ف سا م .ةيعردلا

 دل ف أ ناك ادع به يحوي «دوعس لآ نم دعم نمو يك

 ًاريمأ هللادبع نب يكرت نّيع دق - حجرألا ىلع - دوعس نب يراشم نأ حضتي اذكهو
 نيب نم ةريصقلا ةرامالا هذه تناك اعرو . عناملا باتك يف درو اك «ضايرلا لع

 .دعب ايف هطاشنل ًازكرم ضايرلا نم ذختي هتلعج يتلا بابسألا
 هی هللادبع نب يكرت نأ مرکذ دقو .دوعس نب يراشم نب رصان نب يراشم ۳

 ص ۲ج رشب نبا ىلإ ءىراقلا متلحأو .ه ۱۲۰ ةنس اهيلع ىلوتسا ان ضایرلا ىلع ًاريمأ
۳ 

 :رشب نبا ةرابع صنو

 سيئر ينرغملا يلع يبأو هللادبع نب يكرت نيب حلصلا مت يأ - حلصلا لصفنا الف)
 نب يراشم نب رصان نب يراشم همع نبا ىلع يكرت رمأ - ضايرلا يف نيدوجوملا ركسعلا
 ركسعلا ىلع رمأو نيملسملا نم ًالاجر هعم لعجو «دلبلا طبضيو ؛ضایرلا لخدي دوعس

 .(ضايرلا نم نوجرخيو مهسفنأ نوزهحي

 تاكرح هسفنب بقاريل مشولا لإ هجتاف ضایرلا جراخ كلاذنیح هللادبع نب يكرت ناكو
 .ضايرلا لخدو مشولا نم عجر مث .ةقطنملا مهترداغم نمضيو «نيبحسنملا ركسعلا
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 متاميلعتو مملو اصلا ع
 دلاخ يب نم تويب لآ

 دالب يف نويعلا ةقطنمب حالا ةيرق نم ملاسلا يلع نب دمح خألا «برعلا» ىلإ بتك

 : هتصالخ (تويب لآ) هترسا نع ًالوطم ًاباتك ءاسحألا

 نويعلا برق « نويعلا نم حارملا ةدلب نآلا نونكسي - تيوب وأ - تويب نأ -۱
 ىلع هللا همحر - زیزعلا دبع كلملا ىلوتسا انیح اهونکس « ءاسحألا ةقطنمب ةيلاهشلا

 نع اّنَحَب زربملا ةدلب نم اوداع نأ دعب اهورمعف « نارمعلا نم ةيلاخ تناکو « ءاسحألا

 كلملا یدل يناث نب مساق خيشلا ةدوعلا يف مهل طسوتو « نويعلا ةدلب يف ةميدقلا مهک المآ

 . زیزعلا دبع

 ةج ينريزج يفو (لّیجلا) نْيْيَع يف « جيلخلا ةقطنم يف نیرشتنم كلذ لبق اوناکو
 (اهرواج امو لصالص) ءاسح الا لاش فوحلاو 4 يلع ربا سارو 4 يندلاو 4 ةملسلاو

 ءاميلثلاو
 نم لصالص تحبصا نأ دعب  نويعلا ةقطنم ىلإ لصالص يف ناك نم لقتنا م

 لالا نكلو « نويعلا ةنيدم لامش (ةليلط) ةيقرشلا نويعلا ىلإ اولقتنا - رجاه ىنب رجم
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 يف اريما رصان نب يراشم نيع دق مامالا نا ىلع قباسلا رشب نبا مالك رسف امبرو

 رمآ هنأ ىلع مالكلا كلذ رسفي نأ  حصألا نم امبرو - نکملا نم نكل .ضايرلا

 ىتح اہلع رطيسيو «دلبلا حب نأب نييركسعلا هتداق دحأل ( ماعلا دئاقلا نم يركسع

 .ةقطنملا نم ةيكرتلا ةقرفلا باحسناب فقوملا ىلجني

 هل ضرعتي مل ام رصان نب يراشمل هللادبع نب يكرت نييعت ةلأسم نإف «لاح بأ ىلعو
۰ ۰ 

 يكرال دوعس نب يراشم نیبعت نع روك ذملا باتکلا يف مالکلا ناك ناو . عنالا باتک يف

 .ضايرلا يف ًاربمأ هللادبع نب



 يف اولزنو « ًالالطأ اهزانم تحبصأف « اهناکس اهرداغ ثيحب « ةليلط لوح تسک ارت
 رساودلا نم ةركشلا نم انهم لآ نيبو مهني لصحف - نالا نويعلا ةدلب  ةيلامشلا نويعلا

 نودعس لآ مهمع ءانبأ برقب بسايسلا يح يف زربملا ىلإ لاقتنالل تويب لآ رطضا عازن
 . نويعلا ىلإ اوداع ىتح

 «بختنلا»و رداقلا دبع نب دمحم خيشلل «ءاسحألا خيرات» يباتك نع لقنو -۲

 نم مهنأ (ةكلمملا لئابق مجم باتك يف درو ۳۹ 3 لضف لآ نم توس لآ نأ يريغملل

 . دلاخ یی

 نم هانعمس امو تامولعم نم انیدلام ىلع ءانب هنا) : ملاسلا يلع نب دمح خالا لاقو

 ىلإ فلحلاب - اوعزن دقو « دلاح ينب ةليبق عورف نم تويب لآ نأ ةليبقلا خویش رابكو انئابا
 . زاجحلا دلاخ نم نطب تويب لآ نأ ركذ «بهذلا كئابس» بحاص ناو - لضف لآ

 ىمسي نبا هل ةرسألا هذه هيلإ بسنت يذلا - تيوب وأ  تويب نأ رکذو -۳
 . كرابمو ىلعو دمحم : ةثالث اذه ناحل ءاتبأو « نادحل

 . نيطللا دبع لاو دوم دعس 1 مو : داوعلا 5

 . نیسحلب نوبقليو « دیاعلا نیسح لآ مومو : كباعلا -

 . يدو لاو - 6

 نب يلعلا لاس نب يلع : نادل نب دمحم عرف نم ۰ تويب لآ ريهاشم نم ركذو
 . يقام ضعب ركذو - يلعلا ماس نب يحانم هوخأو « ةرسألا ريبك < عانجلا

 نب ديشر نب (عانج) بفلملا يلع نب ةدوع نب يلع تويب لآ ريهاشم ءامدق نم دعو
 بقليو « حارملا ةدلب يف نيذلا يلعلا ملاس ءانبا دج وهو توبب نب نادحل نب دمحم

 عفادف مب ءادعأ نم سانآ ةدياشرلا نم هناریج ىلع راغأ نيح هتعاجش ىلإ راشأو (نايلع)

 : هيف مهرعاش لاقف مهنع
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 ةنوفدري ال ناطيخلا لا يللا ناخد زا ٩ عانج نب يلع

 هغولب همر دنع مهاح ىلا نابع براش لاجننلا َلْماَتْني

 (لّیجلا نيتيَع ي يلع نبا لآ مهنم « رطاخ لآ هتيرذ نم : نادحل نب يلعو

 . تيوكلا ةقطنمب « ليحيحفلا نونكسي سوُبَد لاو

 نب كرابمو نيسحلا يلع نب دمحأ مهنم ۽ نيسح لآ هتيرذ نمو : ناد نب كرابم

 + ريمعلا و نيسحلا نمو « هوخاو كرابملا دمحأ

 نسا هب بتك ام. صخلم اذه

 بتاكلا خألا ركشت اهئارقل ةدئاف هيفام لكر شن ىلع اًمئاد صرحت يتلا «برعلادو

 ‹ رسألاو لئابقلا خيرات نم بناوج حضوی ام اهئارق تاباتک نم اًمئاد یقلتت نأ لمأتو

 هللاو . اندالبو انتما خیراتل لمكم كلاذ لکو « ميدقلا يف اهانکسو نادلبلا ةراعو

 . قفوملا

 فارشألا نم : دابح لا

 ok , من و ع و دو 0

 يضويرعلا يف داح لا هترسآ نآ ىلإ هبي دالا دمحم نب حلاص نب مارب خالا بتك

 مهل درب مل - مصقلا دالب ةدعاق - ةديرب ةقطنم يف ةسيدارلاو يجاجعلا ةرقنو 6 ساغلاو

 دخ يف ة ةرضحتملا سأل باسنأ ةرهمح) باتک يف ركز

 بيو فرا نمي نبا موق  ةلدابعلا نم مهو - نایفسلا مهل لاقي ناكو

 . ةرهاصم ديمي لا نيبو

 ةديرب يف ةسدارملاو « ةبايذلا ماو رّضبلا يف یرادفاو « بسلا يف بليهم لآ مبنمو

 . ةيعيبرلاو

 تاسنآ ةرهمح» باتک عبط ةداعإ دنع لماو 3 مهاربإ خألا هبتك ام صخلم اذه

 . هتفاضإ «رسألا
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 عم رسألا ءامسا نم باتكلا اذه يف دري ۸ نم ىلإ يداشرإ ءارقلا نم وجرأ ايك
 . اهباسنأ حاضيإ

 « نيسحابا نمحرلا دبع نب ناغع

 ناؤع نب يلع ال

 « ريقيشأ ةدلب يف يلاوشلا دجسملا مامإ - نيسح ابأ نمحرلا دبع نب ناؤثع خألا بتك
 ىلع مالكلا يف «ةرضحتلا رسألا باسنأ ةرهمج» باتك ف عقو هريس يف طخ ىلع هی

 دبع نب ناّمع نب يلع : مسالا درو ثيح ءاحلا فرح يف (نيسح ابأ لا ةميركلا هترسأ

 - يلع ركذ نودي  نمحرلا دبع نب ناّع : باوصلاو « نيسح ابآ نمحرلا

 يف روك ذم ردصم ىلع دانعالا نع أشن يذلا أطخلا اذه نع خألل راذتعالا دعبو

 خألا دون - ماسبلا ن نمحرلا دبع نب هللا دبع خيشلل «دجن ءاملع) وهو ‹ باتكلا

 لمأنو دی 5 ةرضحتلا ۳۹ باسنأ ةرهمج») باتک عبط ةداعا دنع مسالا حيحصتب

 ىلع (رشنلاو ةمجرتلاو ثحبلل ةماعلا راد) تاروشنم نم هريغ يف وأ هيف علطي نم لك نم
 . قفولا هللاو . هكرادت نكي ىتح ؛ هيلع هيبنتلاب  اًروكشم - لضفتي نأ أطخ

 ةجيدخ ربقو يدابازوريفلا

 3 نوجحلا ةريفه ف - اع هللا يضر - نينمؤملا مأ هوم دخن ريق نأ ركذ نگو ...

 ادمتعم ايوغل عجرم ربتعي يذلا («سوماقلا» بحاص يدابآزوريفلا روهشملا يوغللا مامالا

 - لاق - «نوجحلا ةرابزل ؛ نوجَحْلا ةراثا» هباتک يف كلاذ رکد « ةغللا ءاملع یدل

 مث قيدصلا ركب يبا تنب در ءامسأ نبنف َنوُجْحْلاِ تانوفدملا ءاسنلا امأو) : : س ۱۵ ص

 ‹ دلیوخ تنب ةجيدح تخأ دسأ نب دلیوخ تنب ةمادخ نبنمو : - لاقو امج رت قاس

 . اتمجرت يف لاطآ مث - دلیوخ تنب ةجمدخ نیمو ... نينمؤملا مأ

 - «نوجحلا لهأ ءامسأ ركذ يف نونكملا ژلوللا» يف غئاصلا نب يلع خیشلا لاقو
 : - ۲۸ ص
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 ارش تیفو ملساو . دید ىَرْبُكلا نينمإلا ّمأل رک

 . نوجحلا قم يف نفد نم نيب نم اهَّدَع

 ؟ ( یرقلا مأ ةعماج) يف اهومتيقلأ يتلا مکنرضاحم يف انه نورکتت فيكف

 دوم سج : ةمركملا ةكم

 علطي مل هنأو « اهءاقل | رضحي مل نمم ةرضاحناب مم مرکلا بتاکلا نأ رهظب : برعلا

 اع هللا يضر ةد نوک ركل 7 انأو «ةنیدلا» ةديرج فق ةلماك ترشن دقو ؛ ابيلع

 ةحص مدعب ءاملعلا مالك تدروأ او يدنع نم ِءيشب تأ لو « نوجحلا يف ةروبقم

 . اهلإ بوسنملا ربقلا
 ةجيدخ نينمؤملا مأ ريق نع هتلق ام ةفرعم ديري نم ناك اذإ - ميركلا بتاكلاب نسحيو

 ةدايزل ماقملا عستب الو - 154 ص ۱۷ س «برعلا» ةلجم علاطي نأ اع هللا يضر

 نب دمحم بيطلا وبأ مامإإلا ةكم خيراتب هنم ملعأو يدابآزوريفلا 4 قثوأو « ليصفت

 ملعأ نمو « يدابازوريغلا ذيمالت نم وهو )ھه ۸۳۲۳ /۷۷۵) يکلا يساقلا يبسحلا ديحأ

 دلبلا رابخأب مر ءافشا هباتك يف ةكم رباقم ىلع همالك يف لاق دقف « هلاوحأب سانلا

 تاداس نم حال ۰ جم ةرقلا هذه ةرابزو) ؟ هّصْن ام - ۲۸۵ ص ١ ج «مارحلا

 نم دحأ ريق اًقيقحت ی فرعي الو « نيحلاصلا ءاملعلا راكو « نيعباتلاو ةياحصلا

 هاب مد تب ةا دق ل لات يذل دق يف سلو سا

 نأ ءاملعلا دنع فورعملاو . (غبار نم ًاليم ۱۳ ةنيدملاو کم نب ربا

 تنب ةنمآ - ر یفطصلا مأ يه ءاوبألا يف تفوت يتلا نأو « ةكم يف تیفوت ةحيدخ

 . ةنيدملا نم اهتدوع دنع « بهو

 - هللا همحر - هنکلو « دحأ هيف يرامي ال ةغللا ءاملع نم يدابآزوريفلا نأب لوقلاو

 متاغملا» باتکک « هتافلؤم نم هريغو (سوماقلا» هباتك يف عامج وه لب اًققحم سيل

 باتک فو اهم ريثك ىلإ باتكلا اذه حارش 7 ماهوأ «سوماقلا» ي هلو «ةباطلا

 نودب ۽« هنع ًالقان «نادلبلا مجعم) باتک بحاص عبتت هنأب لوقلا حصي ثيحب (مكاغملا»
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 ناس او ات
 السا فر ام ادا

 ‹ لقني امف اطخلا مقاول كاردإ الو الب ۰ قبقحت

 كلاذ ىلإ فاضأو «نادلبلا مجعم» يف ةدراولا (كلیب) فحص دقف (للمب عضوم

 ةيدوأ نم نافورعم نایداو كلمو حاسنو (ةنيدملا نم اليم نيرشعو ةينامث ىلع) : هلوق

 ضيفم لبق ةفينح يداو ایهیداو عم ناعمتجم < ضايرلا ةنيدم بونج ةماملا ضراع
 . جرخا دالب ٤ ةيدوألا

 یعدا امل یک بطاخ صوحألا لاق : «نادلبلا مجعم» نع لقن مضارق مسر يفو
 مو < هنالع ىلع يدابازويفلا هلقنف (یرسک) مس الا درو اذک رضا دلو نم ةعازخ نأ

 : هيف لاقو صوحألا هبطاخ يذلا وهف كو فیر هنأ كردي

 حل كج تن دا َتْلَّصلا الو حل لا مک آل َتْحَبْصأَو

 نم هريغك هناف هللا همحر - يزورفلا ماهوأ حاضيإ عوضوم عوضولا سيلو
 ذح دحأ لک هللا همحر - سن ا لوق مييلع قرب نیل ا ءاملعلا

 « هرصع دعب امو « هرصع يف ةميظع ةرهشب يظح «سوماقلا» اسا كال

 يلإ هذه عجريو « ةغللا بتك نم هريغ هب ظحي مل اًراشتنا «سوماقلا» هباتک رشتناو
 ش : بابسا

 نملا كلم - يلوسرلا ليعامسإ فرشإلا كلملا هرهاص دقف « هرصع كولمب هتلص اهم

 يف يواخسلا لاق اکو «سوماقلا» باتك فلأ هلو « ةدالب يف ءاضقلا ةسائر ةالوو -

 همركأو الإ ادلب لخد هنأ طق هل ردقي لو :-۸۱/۱۰ : «عماللا ءوضلا» هتمجرت

 «رصم بحاص فرشألاو ؛ زیربت بحاص عاجش نب روصنم هاش لثم < « غلابو هی

 « دادغب بحاص سو نب دمحأو < مورلا كلم ناجع نباو « نملا بحاص فرشألاو
 08 هل وب

 . (مهريغو ةيغاطلا كل رمیلو

 دالبو ماشلاو رصمو ؛ زاجحلا ىلإ نعلا نم ةيمالسإلا راطقألا عیمج لاح دقو

 رشتنت ال فیکف « لالجالاو ریدقتلاب اهتالو اقلتي اهلخدي ةنيدم لک يو ۰ سراف

 ؟ هتافلوم
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 و و ف ا

 ةراثإ» هفلؤم ساسأ موقب هيلع يذلا هلاجرو ثيدحلا ماع نم هتلزنم يه ام نكلو ٠

 !؟ «نوجحلا ةرايزل « نوجحلا

  «دييقتلا ليذ» هباتك يف يسافلا نيدلا قت ةكم خرم هذيملت هنع باجأ ام اذه

 ‹ ةيثيدحلا ةعنصلا يف رهاملاب نكي ل) : - 84/٠١ - «ءرضلا» يف يواخسلا لقن ام ىلع

 بئارغب هألم دقف « يراخبلا ىلع هحرش امأو < ماهوأ ديناسألا نم هبتكي امف هلو

 « دالبلا كلت ءاملع ىلع تبلغو « يبرع نبا ةلاقم نعلاب تربتشا امل هنأ امس تالوقنلا

 لاق اذلو « روكذملا باتكلا نيشل بیس ناك ام ةيكلفا هتاحوبق نم هحرش يف لخدب راص
 اهاکب ةضرألا اهتلكأ دقو « هفلؤم ةايح يف هنم تلمك يتلا ةعطقلا ىأر هنإ : انخيش

 ناك هنإ الا ةروكذملا ةلاقلاب همهنآ نكأ ملو : لاق اهنم يش ةءارق ىلع ردقي ال ثيحب
 فلأ هنأ ركذ هنأ یسافلا ركذ مث « اهنم ضغلاو اهراكنإ يل رهظأ دقلو « ةارادملا بحي

 ةليل يف «لسالا قيقرتا فلآ اذكو « هيلا راشلا ريغ هناکف « ةدحاو ةليل يف (ةحافلا حرش»

 هنوکل لوادتلا ريغ هنأكف  اهژرخ وأ ةلحنلا ءيق وه له لسعلا نع مهضعب هلأس امدنع

 يف هفلؤم يف ركذ هنأو « هطخب ثيدحلا مع يف هفلوم ىلع فقو هنأو « دلحم فصن وحن يف

 بتك نم مهمجارت يف حرصي مل مهنوك عم ةباحصلا نم هيف نفد نم «نوجحلا لضف»
 مهنأ لاق نم لوق هب مهنفد يف ناك ن إف ةكمب مهلك ةافو تيأر امو لب كلاذب ةباحصلا
 مالك ىبننا . ةددعتم نكامأ يف نونفدي اوناك مهنوكل مزال ريغ كلاذف ۰ ةكم اولز

 . ةكم خرم يسافلا نع لقن اف . يواخسلا

 ىلع ةلاسرلا كلتل اًمظن نوكي نأ ودعي الف يدابآ زوربفلا ةلاسرل غياصلا مظن امأ

 . قيقحت نودب اتالع

 «رسأللا باسنأ ةرهمج» باتک لوح

 ةماسأ ال «ةثراح نب دیز

 يف عقو اطخخ ىلإ - يضام لآ زيزعلا دبع نب زيزعلا دبع ميركلا ريمألا يرظن تفل
 :هصنو 8ص - «دجن يف ةرضحتملا رسألا باسنأ ةرهمج» باتك ةمدقم
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 تنب بی ؛ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوم - ةئراح نب ةماسأ جور اذهو)

 ۳ بک ةليق نم ناك نإو  ةماسأو «ةبيلص ٍدّسَأ يب ةليبق نم ةّييرع يهو «شحج

 هتبهوف - اهنع هللا يضر - نينمؤملا أ جيدا ةشابح قوس نم هنع هللا يضر - یرتشا هنأ

 . (هقتعأف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل

 هللا هركذ يذلا وهو ةثراح نب ب كير هباوص نيعضوملا يف - مالکلا اذه يف ةماسأو

 .ةثراح نب ديز نبا وه ةماسأو (اهك انجوز ًارطو اهلم دَر یضق اًمَلف) : مرکلا نآرقلا يف

 اذه يف ةفاضإ وأ حيحصت ىلإ جاتحي ام ىلإ دشرب نم لكلو زيزعلا دبع ريمأللو
 لضفلاب فارتعالاب ًانورقم ًايفاو ركشلا (ةماعلا راد) تاروشنم نم هريغ يف وأ «باتكلا

 قیرحلا يف مساق لآ

 ىلوأ ةعبط «دجن يف ةرضحتملا رسألا باسنأ ةرهمج» سيفنلا مكفلؤم ىلع تعلطا
 تفولا يف شيعت يتلا رسألا نع ًائيش فرعي نأ دارأ نمل ًابيط ًاعجرم ربتعیو ه ۱6۰۱ ةنس
 ةفاضإ ىح ربتعي يذلا قلا دهجلا اذه مكل كرابأ نأ يندعسيو .دجن ةقطنم يف رضاحلا

 هذه نع سيل قیقدنلاو ثحبلا لاحم يف ةبيط تادوهج نم هب مف نأو قبس ال ةزاتم
 .ةكلمملا قطانم رئاس نع لب بسحف ةقطنملا

 اهب مدقتي نأ ةلظحالم هيدلو فلؤملا اذه لع ملطب نم لكل مكئادنل ةباجتساو

 (0/15) مقر ةحفصلا يف ءاج ام ىلإ ريش أ نأ دوأ .باتكلا عبط ةداعإ دنع اهتاعارمل دیه

 .ميمت ينب نم «رقانعلا نم «قيرحلا يف مساق لآ
 ةنس ىفوتملا مس اق نب دمحم نب نمحرلا دبع خیشل انمع هب انثدح اک هفرعأ يذلاو

 نيذلا سا نآ كلذب انريمخأ اک سماخلا دجلا ي هعم يتلنو هللا همحر ھه ۲

 نم مصاع يب نم مه (ةَضْيوُرلاو ةبغّرو ريبلاو قيرحلاو ٍبَصَمْلا نم لك يف نونكسي
 .مک يب نم رقانعلا نم (قّيرحلا) لهأ مساق لآ نأب متركذ اك سیلو «ناطحق
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 ام عم ضراعتب هنأ ودب (1۱۷) ص باتکلا سفن يف مکل رخآ صن درو دقو اذه

 لار نع ثیدا لاحم  مرکذ ثيح مس اق لآ ٠ نع مكمالك يف قباسلا صنلا يف ءاج

 يذلاو تیوکلاو ضابرلاو قیرحلاو قداثو ةيغرو بصقلا ي مساق لآ مهم نأ ا يلع

 ناكس وأ ضایرلا ناكس مساق لا نيب ةقالع ال هنأ ةرسألا دارفأ ىدل رتاوتمو هفرعأ

 نم ءيش هيف ناك امبراف هحاضيإ تدرأ ام اذه .رایدلا كلت ناكس مساق لآ عم تيوكلا

 .لعا هللاو يطخ ححصاف انطخم نوكأ نأ ىسع دق وأ ةدئافلا

 مساقلا دمحم نب زيزعلا دبع نب دمحم : ضايرلا
 قيرحلا لهأ نم

 باسنأ ن مک نأ كردي هنأ كش ال :مركل بتاكلل ركشلا ءاجزا دعب : برعلا

 «ةرضحتلا رمألا باسنأ ةرهمج» باتك يف ترس دقو «بارطضاو فالتخا حرم

 نم لقنأ يننأل ءًابرطضم ناك ناو میل نئمطأ مل ناو ؛يملع هغلبي ام داريإ ىلع

 ةلص هل ناسنإ يل لوقیو .ةينالفلا ةليبقلا ىلإ ةرسألا هذه ةبسن باتک يف دجأ دقف رداصم

 صاصتخا نم وهو قيقحتلا ىقبيو «نيعضوم يف ةبسنلا دروأف ءاّنِم نالف لآ :ةرسأب

 ۱ .ةرسألا كلت

 ملقب (الالبلا) ناونع تحن (14 5ص ۱۷س) ءارغلا «برعلا» ةلجع رشن ام لوح

 هذهب روشنلا يلاقم ىلع ادر سرلاب ةيعرشلا ةكحلا يف يلا دمحا دشار نمحرلا دبع

 .ه ۱4۰۲ ماعل لاوشو ناضمر رهش ءزج يف ةلحما

 و رع فهر

 نم مهو نیس هضور ٤ لالبلا ةرسأ مه مهتينع نيذلا الالبلا نأ حضوأ نأ دوأ

 ىلع ييقعت يف كلذ تحضوأ دقو ةرّتَع نم ةشماهدلا نم تاشيمحلا نم البألا ذخف

 «يلئارلا ناوید» يباتك يف ًاضيأ حضوم وه اك (ةرضحتملا رسألا باسنأ ةرهمج» باتك

 نيذلا الالبلا ر يلب سل الب مهدرفمو ا لئاو باس بلال قدصأ» يباتكو
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 نمحرلا دبع خألا هرکذ يذلا صنلا رکذ يلاقم يف درب مل هنأب هونأ نأ دوأ كلذكو
 مهنأو «دْجَن يف اورقتساو قارعلا ندم ضعب نم اوحزن دق برع الالبلا) لاق ثيح دشار
 الو نودوجوم مہنإ لب قارعلا نم مهحوزن نكي ملو كلاذ ركذأ ملت ةليبق ىلإ نومتتي
 دبع خألا نم لمآ اذل ریل نطقب طقب منم ًامسق نأ تركذ يننأ الإ ؛دّجن نادلب يف نولازي

 .دصقلا ءارو نم هللاو سابتلالا ةلازإل دیک الا نمحرلا

 يزنعلا رابع نب هللادبع

 ةزنع نم تاراعلا نم ةشماهدلا

 تحت دوعلجلا ديز نب دمحم نب ديز ملقب (15 ١ : ص ۱۷ نم) «برعلا» هل ی رشن

 انهو ةطولغملا بتكلا دحأ نم ذاخفألا ضعب خألا لقن دقلو (ةزنع نم ةشماهدلا) ناونع
 : يه مهماسقأو تاراعلا نم دخف ةشماهدلا ناب حضوأ نأ بل

 ديعالجلا - ۲ يلعلا -۱
 نیطالسلا - 5 تالبوسلا -

 يلعلا ماسقاف

 ةنبزلا - ۲ شایعلا - ۱
 سيعلا 4 ةدواذملا

 شایعلا ماسقاو

 لقعملا ۲ زيلالبلا_ ١

 كي راتملا - لقيعملا -۳

 ريرغلا 5 ناعمللا

 ةزيوغلا - ۲ ةمرصلا - ۱
 ناعکرلا - ٤ ناعطا ۳



 مازحلا- 5 حيبابسلا  ه

 مساوقلا - ۸ فيارعلا -۷

 تاشيمحلا _ ٩

 : ةدواذملا ماسقأو

 ناخلشلا - ۲ ةدیاودلا -۱

 . تانا ۳

 ةرعامصلا - ۲ دوعلجلا - ۱

 رياعلا - ٤ هحياوللا - ۳

 : تالیوسلا ماسقأو

 لمهألا - ۲ نسيحملا - ۱

 ةرطامللا - 4 ةبطولا -۳
 ناقتعلا ۵

 رواحملا_ ؟ ةأضملا - ١

 تاحعلا ۳

 ؛صوحقلاو ةحطاوطلا : لاثمأ ,رغصأ عورف ىلإ عرفتت ةشماهدلا نم ماسقألا هذهو

 .ةريغصلا ماسقألا نم اهريغو ثيحاوبلاو

 ناخلشلا اهحيحص (ناجلشلا) لثم تدرو يتلا ءامسألا نأ هونأ نأ دوأو

 دعت ال خألا اهدرس يتلا ذاخفألا نأ اك (تاشيمجلا) اهباوص ةطولغم يهف (تایکلو

 نم ديعالجلا نأب دوعلجلا دمحم نب ديز خألا بسن دنعو «ذاخفأ يه لب هرس

 يلع نب دوعلج نأ ثيح لقتسم ذخف ديعالجلا نأ حیحصلاو ءأطخ وهف تاليوسلا

 ديعالجلاو ةدواذملاو ةدواذملاو ةنبزلاو شاّيعلا عمجي يذلا «رادلا بيرغ يلع وخأ ريبكلا
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 .دیعالا نم دوعلحلا ذخف نم مه مهماسقأ ركذ يدلاو | اریمس ناکس

 حیحصلاو أطخ وهف ءاج اک لقن امو «برعلا ةريزج بلق» باتك يف مهنع درو ام امأ

 قفوملا هللاو انركذ ام

 يزنعلا رابع نب هللادبع

 لئابق باسنأ مجعم) هاوتحا ام صعب حيحصتب مكتبغرل ةياجتسا لضافلا انخيش

 .«ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 ١ - ةحفصلا يف متركذ ةزنع نم ملسم نم بهو ينب نم ةبجانملاب قلعتي ايفو )٠١5(

 .نطب تالبجلا ميمو ةَدْيَرَعو ٌرجحلا نكست ةزنع نم ءارقفلا نم تاعمجلا
 ةزنع نم ملسم نم بهو ينب نم ةيبانملا نم دشارلا نم تاعمجلا نأ حيحصلاو

 يلاطم مهدحاو ةيلاطملا - 4 يليج مهدحاو لبجلا - ١
 يلف مهدحاو تولفلا - ٥ يريس مهدحاو رویسلا -۲

 یمانغ مهدحاو .مانغلا ۹ يلايبد مهدحاو نايبدلا

 يردردم مهدحاو ةردردلا - ۸ يميهد مهدحاو مهدلا 5

 تيب يف رصحنت ةليبقلا هذه ةسانرو ةديرعو «بيذعلاو «رججلاو ربيخ مهرايدو

 .ةنع نم ملسم نم بهو ينب نم قبلا نم دشارلا رئاشع ربكأ نم يهو (لبجلا)

 نأ حيحصلاو .ةزنع نم يلع دلو نم ةيءانملا نم ةنسحلا 11١( :ص) متركذو - ١
 ۳ نم ةنسحلا

 ةزنع نم يلع دلو نم ةهباتلل نم ةلعاخلا (۲۱۰ : ص) مرکذ -۴
 ةسيئرلا مهذاخفأو ةزتع نم ملسم نم بهو ينب نم ةيبانملا نم هد ميحصلاو

 : يه
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 يیاید مهدحاو ةبايذلا -۲ يلضف مهدحاو ليضفلا -۱

 يديزي مهدحاو ديزيلا - ٤ يباهش مهدحاو باهشلا -۳

 نم ملسم انض نم يلع دلو نم ةيبانلا نم ةقفشلا نم ءارقفلا ٩۲6( ص) مرکذ - ٤

 .ةزنع

 ةهمانملا نم دشارلا نم ةقفشلا نم ريقفلا نأ حيحصلاف ريقفلا وه دوصقلا ناك اذاو

 .ةزنع نم ملسم نم بهو يب نم

 .ةزنع نم يلع دلو نم ةپبانلا (۸۰۳ : ص) مرکذ ه

 مهركذ دراولا مهماسقأ امأ ةزنع نم ملسم نم بهو ينب نم ةيبانل نأ حيحصلاو

 دلو نم ةهبانملا نأ عضوم نم رثكأ يف منکر مكنأب ظحاليو ةحيحص يهف (۸۰4 : ص)

 يذلاف ملسم نب بهو ءانبأ ةوخإ بعرشو يلعو هم نأب نوکردت مکتلیضف نأ عم يلع
 رک ذل تضرعت بتك كانه نأ ءارقلا ىدل ًامولعم نوكيل سابتلالا اذه حيحصت وجرت

 هذه عمج ىلع ةيدجلا مكترباثمو مكماتها ريدقتلا لک ردقن انناو عقاولل ةفلانع اهنأل اهب

 هذهب ةمات ةفرعم ميدل سيل نيذلا بابشلا فيرعتل ةيلاغلا انتكلمم لئابق نع تامولعلا

 اهب رخفن نيذللا انثارتو انخيرات رداصم نم ًاردصم نوكي ثيحب « لئابقلا

 يلبجلا مرک نب طلاق : فوحلا

 هے ل

 رمغلاو رودملاو شعلا

 يف عقن ةثالثلا نكامألا لک رمعلاو «ءاّس لابج لوطأ (ةردملا) روُدْمَمْلاو رع

 ىتح مسالا اذهب افورعم لازي ال شعلا ءناّمر لبجو لئاح نيب «لئاح ةنيدم نم بونجلا

 یمسیو «لقاف لايكا ةثالث دعب ىلع ةيرماحلا ةيرق قرش عقي لبج رودّمّملاو .اذه انموي

 يقرب «ینازما ديشرلا دمحم خیشلا لاق ءاّبس مالعأ يف ةق ىلعأ ةّرَدُملاو ةّردَملا نآلا

 .ءارس ةدلب لهأ نم ًاحلاص لجر
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 دوزهب علضلا ىلع يللا ليوطلا سارب 2 ءارس سار يف وح ميل اي

 دوغلو كيلا بلجت بياَبَهْلا كلو ءاردملا یلغاب هل طَح منيل وأ

 ضعب هلع اهلصفب لابج ةدع هلوحو «ةردملا مساب لبجلا كلذ عيمجلا فرعيو

 يداو اهلصفيو نازمه لآ دالب نم ةيرماحلا ةيرق ىلع فرشت يلا ةريعشلا يهو باعشلا

 لاق تايبتحمل اهلاهشو لا لبج ةّردّملا قرشو (لباس) تالباس نع (ةيرماحلا) ةبرقلا
 1 : ينافيرجلا زيزعلا دبع يبعشلا رعاشلا

 ر 5

 ردم لاش لبَمْعلا يداو يف لاثما اهل ام ةَعلط هللو يوا

 ةرْشت ةلالظ ارضَح ةّحلط يف لاجلا فيان ارو ايس لج
 ى

 اتحن توحم هنأكو .ًايرغ ودب هرواحت يلا لابجلا ىلع هولعل - ةردَملا س اًردملاو

 , توحنلا رودملاو ؛ تحن ز ردم نم دوصقملا دا كلذ لع لدت ةيمستلا نا رهاظلاو

 نأ عم :ةَرَدمْلا رکذ دجأ مل «ةكلمملا لامش» يفارغخلا مجعلا مکباتک ىلع يعالطابو
 : لاق ةدايم نبا رعاشلا

 ق و

 ارفق امجعتسم ٍروُدَمَملا يذب امسرو ارفقم شعلا يذب امسر اًييح الأ

 .هنم ًابونج لايكأ ةرشع يلارع شعلا يداو نع ةردملا لبج دعییو
 ۰ ر س رپ
 نکلو فو ا يف ةريوف :ةردملا ۱۲۰۱ ص «ةکلملا لاهش» مكياتك ي مرکدو

 رک ذت م برم وأ شعلا وأ ءاّبس ةردم

 : ةدایم نبأ ةديصق نم يالا تسلا 5 درو :رْمَكْلا

 8 مس 8 ر 5 و و رم 5 7 8 نإ

 اًرمعلاو نان طب يداوغلا ىقسف .اهلومح زاجو تزاج دق ریغلابو

 هایم نم وهو ءةقطنملا هایم رهشآ نم افورعم لازي ال لیاح ةقطنم يف اندنع رتْعلاو

 ةدلب لازت ال ناوخإلا رجه نم يهو نیرج نب قع ىلع هما قلطي ناکو .ةخازب
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 : مهرعاش لاق قارعلا ىلإ مهلیحر لبق ملسالا نم ریعبلا هایم نم تناکو

 هروخن اياقذو ينتقم هرم تر رمغلا ْنَم نم ىلإ ی

 هروذی يراربلا شانه فوخ ن حلبا نم هارو نم انْحَبَد اما

 ۶ 0 ۸ و

 ىلع قلطی حبصأ مسالا اذهب تزرب نأ دعبو ةلَمْعلا وه رمغلاو هلبا دصقي رعاشلاو
 .اهسفن ةدلبلا نم مسق

 لايكأ ةعضب ىلعو ةلقعلا ةدلب لحاد وهو ًابرغ ًاليك 4۰ يلاوحم ةّردملا نع دعبيو
 يداو ال « عقاولا هذه ينع رعاشلا نأو «ةّردملا وه رودمملا نأ ىلع لدب اذه لعلو

 .۹۱۰ ص «عةكلمملا لايشو باتك يف درو اک ريخ ةرح لعاد يذلا شاشعلا

 دروأ ديشر ينب نم رعاش اذهو «ينافطغلا ةداّيم نبا موق دالب نم سيل ناك نإو

 لوقي رمش نم ملسألا نم نازمه دالب نم لب «هموق دالب نم تسيل يهو ةردملا يف ًاتايبأ

 :-ایح لازي ال - يديشرلا ورفلا
 و 2 3 a ی

 هنود نم شعلا طيخو ةّردلا ول ٠ يراح ىلع مهحورام يشمأ ول كنظ
 هنوتم راغنملا سخوآ لا ضفتي يراضح نایدلا عطقي ام قوف نم

 يحودلا دیهف نب دعس : لیاح

 يف ءاملعلا فأ دقو ءتاَيمَسُم ىلع قلطي دق مسالا نأ ةظحالم بم : برعلا

 هظفل قفتا ام»و توقايل «امقص فلتخلا ءاعضو ءلرتشملا» باتكك ةفورعم تافلؤم كلاذ

 دجوت مل ام هنيعب ًاعضوم دصق ينالفلا رعاشلا نأب مزحلا حصي ال اذهلو .«هامسم قرتفاو

 - دربأ نب حارا وهو - ةدايم نبا رعش يف تدرو يتلا عضاوملاو «كلاذ حضوت ةنيرق

 ءرعاشلا موق نافطغ دالب يف يهو (رجف) رجنو نان لثم ةفورعم لازت ال عضاومب اهنرق

 روهشلا عضوملا دصق هنأب مزجلا ىلإ عراسن الف لئاح هرعش يف ركذ سیقل اما انيأر اذإف

 عضوم ىلع قلطي لئاح مسا نأل «هيلع لدت ةنيرقب كلاذ انل حضتي ىتح ءيط دالب يف
 ها[ سم
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 :(يردنكسالا سقالق نبا ناوید [ |

 (ةبورعلا راد ةبتكم) اهرشنت يتلا (ةيعماج لئاسر) ةلسلس نم ةيناثلا ةقلحلا تناکو
 يمخللا فولخم نب هللادبع نب هللارصن ؛يردنكسالا سقالق نبا ناويد» تيوكلا يف
 ةعماج يف يبرعلا بدألا ةسردم «حيرفلا ماهس ةروتكدلا قيقحتب (ه ۷*۵ /9۳۷)
 .ةرهاقلا ةعماج يف يبرعلا بدألا ذاتسأ « يكم دومحم روتکدلا ةعجارمو «تيوكلا
 وحن عوبطلا ءزجلا تاحفص نم تذحأو - ماهس ةروتكدلا اهتبتك يتلا ناويدلا ةمدقمو

 - رعشلا مث «هتاطوطخم فصوو «هرعش نعو رعاشلا ةايح نع ةيفاو ةسارد يوحت عبرلا
 ةزجوم تاقيلعت شماوها يفو «تاكرحلاب ظافلالا طوبضم 4۱5 ىلإ )١١١( ص نم
 هبلطتب امم كلذ ريغو .اهیف خسنلا فالتخا ىلإ ةراشإلا وأ ؛تالكلا ضعب حاضيإل

 قيقحتو :رعاشلا اذه نع ةسارد ضايرلا ةعماج يف بادآلا ةيلك يف  عناملا زيزعلا دبع روتكدلا ذاتسألل در
 . يغلب امف  عبطلا تحن «سقالق نبا لسرت» هباتکل

 ار اس سس سس تست
 ۷ يوما

 :زجارلا هيف لاق ءمشولا ملقإ بونج «تورملا برغ عقي ءرخآ

 ملا قبولا هلا دعباف تورو ًالاح اًنْعَطَق اإ

 ةنيدم نآلا حبصأ يذلا عضوملا لئاح ركذ .سيفلا أرما نأب مزحلا ىلع انلمحي يذلاو

 .ةيئاطلا لُت ينب ةلببقو (ةيرقلا)و (اجا) هعم ركذ هنا
 لامش» مسق يف اذه تركذ اك نافطغ دالب يف اهنأ نومدقتملا ركذ دقف اس اذكو

 .لئاح ةقطنم يف ءایس نأ هنم مهفب ام بتاکلا مالک فو « يئارغجلا مجعلا» نم «ةکلملا

 نم هادبأ ام ىلع مرکلا بتاکلل ًاركشو .ةديدع عضاوم ىلع قلطي رمغلاو
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 انثارت ءايحإ يف ةكراشلا يف ةبغر) لمعلا اذه ىلع تمدقآ ةميرك ةلحاب نم (قيقحتلا)

 نيبو ةمدقملا يف ةدراولا تاحفصلا ماقرأ يف فالتحا نم عقو اع راذتعالا امأ .ميدقلا

 يعت اذام يرعش تيلو «ناويدلا اذه رشنب ةيانعلا مدع ىلع ليلدف عوبطلا تاحفص

 .!؟ةدئاف تاذ ةعجارملا نكت مل اذإ (هعجارو) ةملك

 يف (۲۷ ص) تدروأ ةميركلا ةثحابلا نأ ةمدقملا ةءارق ءانثأ - يرظن تفل امو

 : تیبلا اذه سقالق نبا ةفاقث ةعس ىلع مالكلا

 مسلا ينس نمک وأ ده رثأ ىلع ةرسح تام ذا ُيِدْهلاك تخّیماف

 .ءزجلا اذه يف رن  هرعاشلل ةديصق نم تيبلا اذه عقوم ىلإ شمالا يف تراشأو

 نم یلذهلا بدنج نب ملسم نب هللادبع هلعل ميدق رعاشل تيبلا اذه نأ ینرکاذ يف يذلاو
 لمي

 : اهعلطم ةديصق

 و

 رب 6 راو ۹ رم نم ر و 5 كس تس دم ص ارم

 ملظ مهسولو ؛ماوقا كمالو منکلا كب رضا ىح یوهلا تک

 مثكلا عفني ام من دَ یّوهلا كع ٌمُهَلبقو َنوُحْشاكلا َكِْيَلَع من
 هم هر ھا 0 رھ رم ۳ 8 هم o 7 و هو وتم

 مهس همش نمک وا ( لنه رب ىلع ةرسح تام دا يدهنلاک تخیصاف

 يناثلا ءزجلا عبط لبق عوضولا كرادت ناکمالا يف ماد ام اذه ىلإ ةراشالا تیر دقو

 .ةحصلا نم هجو هيلإ ترشأ ال ناك اذإ ءناويدلا نم

 : هیوبیس باتك نم رعشلا دهاوش [ |
 يف رعشلا دهاوش» باتكف (ةيعماج لئاسر) تاروشنم ةلسلس نم ىلوألا ةقلحلا امأ

 دهعم) ريدم (ةعمجلا ميركلا دبع نب دلاخ روتكدلا مرکلا قيدصلا فیلأت هيوبيس باتك

 (هاروتکدلا) ةجرد ىلع دلاخ ذاتسألا هب لصح يذلا ؛ تيوكلا يف (ةيبرعلا تاطوطخملا

 نم وهو (م۱۹۸۰) ه 14٠١ ةنس (ةرهاقلا ةعماج) نم ىلوألا فرشلا ةبترع بادآلا يف
 ورس تا ۳

 رعشلا رداصم نع ثحبل داور ًاعجرم دعي ثيحب «هعوضرم يف اهافوأو تاساردلا قمعأ

 نم هباتكب قلعتي ام ركذو :هیوبیس ةمجرت باتكلا تاعوضوم مهاو .ميدقلا يلرعلا

۱۳۷ 



 امو دهاوشلا نع ثيدحلا لوألا بابلا يلو « ةمدقملا ىوتحم اذه - ةطوطخم خسنو حورش

 :هرداصم ركذ عم ؛دهاوشلا مادختسا يف هيوبيس جبنم يناثلا بابل يف مث ءاهب لصتي
 .ةيرعشلا تارورضلا نع رخاو تاجهللاو رعشلا نع لصف مث :دهاوشلا كلتل هتياورو
 درسو :ةساردلا هذه يف هفده ساسأ نع باتكلا ةمتاخ يف دلاخ روتکدلا ثدحتو
 - تاعوضوملا سرهفف « يئاوقلا سرهفف .ةحفص ةرشع ينامت وحن يف اهعجارمو اهرداصم
 فرهاقلا يف (ةثيدحلا ةيبرعلا ةعبطملا) نع ةنسح ةعابطب ةحفص ۱ 5 عقو اذه لك

 .(ع۱۹۸۰) ه ۱4۰۰ هنس 5

 : ليخلا ديز |[ ]

 ناك « لححف رعاشو « روهشم سرافو « ليلج يباحصل ةلاصأو قمع تاذ ةسارد

 شاع «بسنلا ياط « ريخلا ديز ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا هامس مث ٠ ليخلا ديز ىعدي
 دالبب اًئيدحو (يط يلبج) مساب اًميدق تفرع ةقطنمب اندالب لاهش يف هتليبق عبارم يف
 ةايح يف يعافرلا زيزعلا دبع ليلجلا ذاتسالا دجو : لئاح ةقطنمب م « رش لبجو « رمش
 «ءاوضألا هيلع یقلتو « یلمبو ری نأب ريدج « ريثُم بناج نم رثكأ) : لجرلا اذه
 ىف ةبغر ؛ةّصحمم ةقيقحلا نع ضحملا ثحبلا بناج ادع « ةبيطلا لكملا هيف نوکیل
 يتلا « باتكلا اذهب لجرلا اذه ةايح بناوج رب ”يعافرلا ذاتسألا یلجف (اهتاذ ةقيقحلا
 49ص ۱۲ س : «برعلا» اهرشن لبق  هثحابم نم ريثكب ةلحلا هذه ءارق فحتأ

 عمج مث 0١ص ۱۹سو : ۱۷۲ص ۱۹سو ؛ ۱8۲ص 4١سو ۲۱ص ۱۳سو
 ىلإ ايف راشآ ةمدقع اه مدق يتلا ةساردلا هذه يف اهلمک ام الا فاضاو ثحابلا هذه
 ةيمالسالا ةكرحلا لاطبأل ام ةسارد لالخ نم ةودقلاو ةربعلا صالختساب ةيانعلا ةرورض

 .رثآمو لاعفأ نم ملسو هيلع هللا لص لوسرلا دهع يف

 (يدوعسلا يبرعلا باتكلا) ةسلس نم (53) ةقلحلا (ةماهت) تاروشنم نم باتكلاو
 يف ؛ لماكلا عطقلا نم تاحفصلا نم ۰ يف (۱۹۸۲) ه ۱٤١۲ ماع ردص دقو

 . ةدج يف (رشنلاو ةعابطلل ةرونملا ةنيدملا ةكرش) عباطمب ةنسح ةعابط
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 : ماع فلأ لالخ مزح نبا 5

 ليقع نب نمحرلا دبع وبأ) هدهج ليقع نب رمع نب دمحم ققحلا ذاتسألا غرفأو

 مزح نب دمحا نب يلع دمحم يبا مالسالا خيش لب - هخبش مجارت عمجم (يرهاظلا

 ؛ رضاحلا انرصع ىلإ ليلجلا مامالا اذه ةمجرتب ّيِدُب ذنم (ه 4۵٩ /*84) يرهاّظلا

 ملاعلل ةمدقمب ةردصم « نيدلحم يف اهعبط مت « رافسأ ةثالث عمجلا اذه ةليصح تناكف

 . سابع ناسحإ روتکدلا ليلخلا

 ةسرهف» هام تک اهل درفأف مزح نبا تافلؤم سرد هنأ ىلإ فلؤملا ذاتسألا راشأ دقو

 « هتايح خيراتو مزح نبا ماع نع مهي ۳ هدافآ «رهاظلا لهأ رابخأ» هباتک نأو «مزح نبا

 . مزح نبا مامالل « ةيجبنم ةساردو ةمجرت ریرحتب موقیس هنأو

 رثکتسب ال هلذب لصاوی لازی الو « نمحرلا دبع وبأ ذاتسألا هلذب يذلا دهجلا اذه

 ام هراکفاو مامالا اذه ءارا يف ىأر تحاب نم برغتس الو « مزح نبا مامإلل ةبسللاب

 ذاتسألا ةكراشم الا فصنم لک عسي الو .كاردإو مهف نع هبهذم قانتعا ىلإ هّدش

 ىلإ فيضي ناو (انئالعل ةودق ةيمزحلا ةريسلا هذه) نوكت نأب هللا ىلإ لاتبالاب مرکلا

 مامالا كلاذ ءارآ ةسارد نم ةدازتسالا مزح نبا هذاتسأ نم فلؤملا فقوم هباجعا

 .نيثحابلل اهمهف بیرقتو

 « تاحفصلا نم ۸٠١ (۲۹۱۲ +۳۵۶ + ۱۸5 ةثالثلا باتکلا ءازجأ تغلب دقل

 يف (يمالسالا برغلا راد) نع تردصو «فورحاو قرولا ثيح نم ةديج ةعابطب

 بحاص ةقفن ىلع عبطلا ناکو «ةعبطملا مما رکذ نودب م ۲ /ه ۱4۰۲ ةنس توري

 .ريخ لكل هقفوو هللا هباثأ دوعس لآ زیزعلا دبع نب ردب ريمألا يكلملا ومسلا

 : بدألاو خيراتلا يف ءابرجلا لآ ۲7

 ةيبرعلا تاتويبلا نع صوصنو تاسارد) ةلسلس نم ىلوألا ةقلحلا وه باتكلا اذه

 وهو (يرهاظلا ليقع نب نمحرلا دبع وبأ) قتقحلا ثحابلا ذاتسألا موقي يتلا (ةثيدحلا
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 مهخيشو ناجعلا» : تاقلح رشنلل ام دعا دقو اهفیلأتب - ليقع نب رمع نب دمحم
 .«نيرحبلا تنكح يتلارسألا»و ؛ءاسحألا ماکح-رعیرع لآ_ديمحونب»و «ناک ار

 ىدحإ ىلإ ةبوسنلا ةيئاطلا ةيرمّشلا ةرسألا نع ثدحتب «ءابرجلا بلآ» باتکو
 - يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا لوأ يف دجن نم مهلاحترا ذنم مهخيرات لمح رك ذيف -
 ( مییسن لصأ نع هحاضيإ ! يغبني ام حضوأ نأ لعب « مهريهاشم مجارت درویو «قارعلا

 .يرجهلا رشع عبارلا نرقلا فصتنم غلبي ىتح مهئادحأ وخرآ نم رياسيو

 ةنسح ةعابط ًاعوبطم «ريغصلا عطقلا نم ةحفص ۰ يف باتكلا اذه عقيو
 ةمجرتلاو ثحبلل ةماعلا راد) هرشنب تماقو ده ۱6۰۳ ةنس ةرهاقلا (رصم ةضهن ةعبطم)
 .ةلسلسلا كلت تاقلح رشن يلاوتسو ءضايرلا يف (ىشنلاو

 «باسنألا بتكب ماّيهالا نع ءةلجلا هذه بحاص اهبتك ةمدقمب باتکلا رّدَص دقو

 .هباتك نعو فللا نعو

 : ليخّدلا ناملس [ ]

 حلاص نب ناملس يدجنلا خرؤملا يمايسلا ينحصلا» وه باتکلا اذه لماكلا مسالا

 ذاتسألا نع هفرع ام لک نع هيف ثدحت «لیجع ضایغ نسحم روتكدلا هفلؤمو ( لیخدلا
 (تایدجنلا) هثوحيو يمايسلا هداهجو ههجبسمو هراثاو ؛هتريس (یفوتلا) لیخدلا ناملس
 ام ىلعو «برعلا ةغل» ةلمم يف ءاج ام ىل اع لو ام رثكأ لوع يذلا فلؤملا يبعت بسح

 ىلوألا اهتاونس يف «برعلا» ةلحم هترشن ام ميركلا فلؤملا تفي ملو ؛راثآ نم مجرتملل
 ءالما «دجن نع ةيخيرات ةذبن» باتک ةمدقم يف درو ام الو قرشاعلاو ةعباسلاو ةسماخلاو
 باتکلاو ليد نبال «ديشر لا ةرامإ يف دیدسلا لوقلا» صّخلمو ؛دیشر نب يراض
 .(رشنلاو ةمجرتلاو ثحبلل ةماعلا راد) تاروشنم نم

 يف هيلإ راشأ هللا همحر - لیلا ناهلس تاباتك لوح يأر ةلحملا هذه بحاصلو
 يذلا ضايغ نسحم روتكدلا خألا يأر فلاخي  ىلوألا اهتنس يف ةلجلا يف ةروشنملا هتمجرت
 .(۳۷ ص) هباتک يف هدروأ
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 ناك ام دعب ليخد نباب قلعتی ام هعمج «ةديفم ًارومأ فاضأ باتکلا اذه بحاصو

 - تالاقلا هذهو (تایدجنلار ناونعب باتکلاب اهقحلأ يتلا هتالاقم ةصاحو ءًاقرفم

 ةعالم نوکت دقو «ةجاذسلاو قئاقحلا يرحت مدع الع بلغي - مجرتلا هبتك ام اهريغك

 ال ثحبلل ًاعجرم وأ ةساردلل ًاساسأ ذختت نأ يشبني ال نکلو «هيف تبتک يذلا رصعلل

 .امحص نم ةقثلاو صيحقلا دعب

 نم ساسأ ان سيلف ابنع ثدحت يتلا ةيبرعلا لئابقلا ضعبب ةقلعتملا زماغملا امأ

 ىلإ ةجاحب تنك امو .لئابقلا نع هب ثدحت ام لج يف ليخد نبا ىلع لوعي الو ؛ةحصلا

 ةريزجلا لاوحأ نع نيثحابلل ًاعجرم باتكلا اذه ربتعي نأ تيشخ يننأ الول لوقلا اذه
 .(ةرصبلا ةعماجي ينرعلا جيلخلا تاسارد زكرم تاروشنم) نم وهف ؛اهناکسو

 دقف رمألا نكي اهمو ؛ تامولعلا نم هباتك يف درو ام حيحصن لواح فلؤملا تيل ابو

 لذبو .هراثآ سردت نأب ريدج ثحاب ةمجرت اندالب خيرات يف نيثحابلا لجس ىلإ فاضأ

 .ةريثكلا فحصلا ايانث يف راثآلا كلت نع ثحبلا ءاصقتسا يف ًاروكشم ًادهج

 وهو «ةعبطملا مسا ركذ نودب .قارعلا يث )۱۹۸١( ه١ ةئس باتكلا عبط دقو

 .(ةرصبلا ةعماج) تاروشنم نم (۵۸) لا ةقلحلا

 : ةبيغلا لوطب عمج امب «ةبيعلا ؛لم ۲1

 *لم» : ابناونعو ه ۷۲۱ ةنس یفوتلا يتبسلا يرهفلا رمع نب دمحم دیشز نبا ةلحر

 اهنع تئدح «ةبیطو ةکم نيمرحلا ىلإ ةیجولا ةهجولا يف «ةبيغلا لوطب عمج امب «ةبيعلا

 ةغللا عمجم) يف انليمزو «ليلحلا انذاتسأ هب ماق اعو ٩۳۷ ۰ ص ۱۷س  ةلجملا هذه
 دحأ رشن يف - ةيسنوتلا رایدلا يتفم «ةجوخلا نب بيبحلا دمحم روتكدلا خيشلا (ةيبرعلا

 - بيبحلا ذاتسألا وه اهو  فلؤملا ةيزجت نم ثلاثلا ءزحلا وهو - «ةلحرلا هذه ءازجأ

 ةقيرط يهو «قباسلا ءزحلا قيقحت يف اهيلع راس يتلا ةقيرطلا ىلع ءازجألا ةيقب رشن يلاوب
 هتاحفص وبرت تامولعم نم ليلحلا ققحا هفاضأ اف «هنیعب حرشلا يه لب «حرشلاب هبشأ
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 نم (۱۳۹) يف سراهفلاو ةحفص (81)-يف تعقو ةمدقملاف «لصألا تاحفص ىلع
 نم (۳۸۳) يهو لصألا تاحفص نم ةحفص لك يف مث - 058 ىلإ 455 ص
 ام یک لغش ام حورشلاو تاقيلعتل

 «ليلجلا انذاتسأ هللا ىَعَرَف « ممه اهنود فعضت ليلجلا باتكلا اذهب ةيانع ابن
 .اهنم حلاصلا فلسلا راثاب ةيانعلاو .هتمأ ثارت ةمدخ يف اطاشنو ةوق هدازو

 تس يوحي (دورولا دنع سنوت : يناثلا ءزجلا) وه ةلحرلا نم ققحا ءزجلا اذهو
 نم اهيلع نيئراطلا نم مهل «سنوت يف ديشر نبا مهب عمتجا ءاملعل ةمجرت ةرشع
 ريد) ةبتكم يف «فلؤملا ةدوسم وهو ؛قاروآ هنم تطفس دولا لال «سلدنألا
 يف (لايروكسالا

 (ةيسنوتلا رادلا) نع ردصو «ةنسح ةعابطب ءةحفص 4 ي عوبطملا عقو دقو

 .م۱۹۸۲ ةنس .ةيسنوتلا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةعبطلاپ ًاعوبطم

 : نالوحلاو نايمعلاو ناجرفلاو ناصربلا _[]

 ةرازو ىلوتت يتلا (ثارتلا بتك) ةلساس نم ةئملا دعب ةرشع ةعبارلا ةقلحلا تناكو
 قيقحتب «نالوُحلاو نايمعلاو ناجرعلاو ناصربلا» باتک اهرشن ةيقارعلا مالعالاو ةفاقثلا
 رظنأ) تاونس رشع نم رشن دق باتكلاو «نوراه دمحم مالسلا دبع ذاتسألا حرشو

 يسرم دمحم ذاتسألا قيقحتب (۸۸۰ ص ۷ سو ۹ ىلإ ۱۰۷۳ ص ۲س «برعلا»
 وهو مهدحأ هب قحل مث كلاذ ىلإ نيثحابلا نم اددع قبس نأ دعب هللا همحر . يلوخلا

 كش الو .قيرطلا هل دم هنوك يف هقباس لضف ىلإ ريشي ملف ؛نوراه مالسلا دبع ذاتسألا
 تافلؤمب هتيانعو هست ,تاطوطخلا قيقحم يف ةليوطلا مالسلا دبع ذاتسألا ةاناعم نأ
 ىلإ فاضأ دقف «هزربتو «باتكلا اذه قیفحم ي هلمع زر يلا رومألا نم ظحاحلا
 باتكلا اذه نم ةّماتلا ةدافتسالا قرط ثحابلل لهس تیحب اهحرش صوصنلا قيقحن

 ر

  ةيبرعلا ةفاقثلل ةلبصالا رداصلا نه ظح اجلا تافلؤم نم هريغك دعب يذلا

 نع ةنسح ةعابطب - ۹A1 — سراهفو ًالصأو همدم بس تاتکلا تاحفص تغلب دقو
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 ماع يف (توریب يف رشنلاو ةعابطلل ةعيلطلا رادرو ؛دادغب يف (ىشنلل ديشرلا رادو

 .م ۲

 : (ایجولویلا) مجعم | |

 مجعم» ل لوألا ةعبطلا ۱۹۹۵ ماع رشن دق :ةرهاقلا يف (ةيبرعلا ةغللا عمحم) ناك

 هلمع عباتي (عمجما) ناکو .ةعبطلا كلت تدفنف ؛حلطصم يئمو افلا يومن (ايجولويحل ا

 يف «ةئم سمخو فالا ةعيرا تغلب ىتح ؛مجعلا» داوم ىلإ یرخا تاحلطصم ةفاضال

 قيداصتقالا (ايجولويجلا)و «تارولبلا ملعو .روخصلا ملعو « ةيعيبطلا (ايجولويجلا)

 ءاجملا فورح ىلع هم ءطفنلا (ايجولويج)و ةيقيبطتلا (ايجولويجلا)و (ايقيزيفويجلا)و
 .ةينيتاللا

 1۷۳ يف (م۱۹۸۲) ۱٤۰۲ ماع ةيناثلا هتعبط يف «مجعملا» (عمحا) جرخا دقو

 ذاتسألل ةمدقمب ًاردصم سر (۲۳۸) ومن غلبت ةيحاضيإ موسرب دوم «ةريبك ةحفص

 اذه فيلات يف لمعلا ريس ةقيرطب فيرعتلل « عمجلا سيئر روكدم ميهاربإ روتكدلا ليلجلا
 ىلع بترم سرهف هب قحلأ دقو هداوم دادعإ يف نيمهسملا دوهج ىلإ ةراشالا عم .مجعلا

 .(مجعملا» تاحفص نع ةلصفنم (۱۷۰) هتاحفص تغلب ةيئاجحلا فورخلا

 .ةرهاقلا يف (ةيريمألا عباطملا نوؤشل ةماعلا ةئيملا) نع ردصو

 : (رئاسلا لثملا» يف ثحبلا جينم [ ]

 دوصقملا) :اذه هباتك ةمدقم يف رهاطلا داوج يلع روتكدلا اعلا انذاتسأ لاق

 نبا نيدلا ءايضل (رئاسلا لثملا» تاتک دصقيو (باتكلا ءانب يف رظنلا ةمادا : لاونعلاب

 هيلإ هرظن تفل ام لوأو (جبمملا) ىلإ ليلحلا انذاتسأ رظن تفل باتک لوأ وه ذا سا

 يذلا (يبدألا ثحبلا جم هباتک فيلأتو (حهلا) هتسارد دعبو «هتمدقم (جبملا) نم

 رظتنی يب - هرئاسلا لثلا» ةمدقم ىلإ ةلاحالاب برعلا دنع «جینلا» دوجو ىلا هيف راشآ

 عوضولا حرتقا دمألا لاط الو (برعلا دنع يبدألا ثحبلا جینم) ةساردل ةبسانملا ةصرفلا
 جينم» میل هباتکب (هاروتكدلا) لان يذلا (يدجنلا مساج دمحأ) هبالط دحأ ىلع
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 .«برعلا دنع يندألا ثحبلا

 نبا هفلؤم ًامجرتم «رئاسلا لثملا» باتك نع ثيدحلا يف روتكدلا ذاتسألا لسرتسا مث
 نم باتكلا لكيه) ماعلا ءانبلا ًاباستكاو ةرطف ثحابلا تالهؤم نع ًاثدحتمو ؛رثألا
 هده - عجارملاو رداصملاف فغااف يجبملا يعولا 5 (يلخادلا) ينزحلا ءائبلا (جراخلا

 نم ًابناج هب لوانت ملاع هفلأ باتك فصو يف لاقي نأ ىسع امو «باتکلا اذه ثحابم
 !؟هب نيصتخملا نيب ةمقلا يف ريتعي معلا

 ةعماج) هترشن يذلا «باتكلا اذه ىلإ ةزجوملا تاراشالاب ءافتكالا ةلجملا بسح
 نم ةحفص ۱۲۹ - ةنسح ةعابطب م5 ةنس ألا ءانبأ ةودن) ةبسانمب (لصوملا
 .لصولا يف (ىشنلاو ةعابطلل بتكلا راد عباطم) نع لماکلا مطقلا

 : !؟ باهولا دبع نب دمحم خيشلا روهظ ناك فيك | |

 ةعماج) باد الا ةيلك يف ذاتسألا نیمیئعلا حلاصلا دمحم روتكدلا ققحم ا ذاتسألا رثع

 تلوانت ۰۲ فللا ةلوهحم ووتم لع سيراب يف (ةينطولا ةبتكملا) ين (دوعس كلملا
 «باهولا دبع نب دمحم مالسإلا خيش روهظ ناك فیک» امناونع اندالب خیرات نم بناوج
 نم دالبلا هذه خيرات مدخي ام اهرابتعاب فتطوطخحا هذه ةساردب هللادبع ذاتسالا ينعف
 يف ام فلات ثادحألا ضعب نع رظن تاهجو اهحاضیالو «هرداصم اهتدضاعم ثيح
 ةيفاض ةمدقم اه عضوف « تحبلا ناديم ىلإ ةديدج تامولعم ةفاضإ عم نداصلا كلت

 اه عضوو «ةملک ةملك لب «ةلْمُج ةلنج اهّضن موق مث ءاهتطوطخم فصوو اهفلؤم نع
 (۳۰) لا ةقلحلا تءاجف «ةلاسرلا رشنب (زيزعلا دبع كلملا ةراد) تماقو .ةيفاو سراهف
 راد) عباطم نع (۱۹۸۳) ه110 - ماعلا اذه تردصو ءاهتاعوبطم ةلسلس نم
 يف سراهفلاو ۱۲۱ يف لصألاو 4۳ يف ةمدقلا) ةحفص (۱۹۰) يف (تسفوألل لالما

 .ةديج ةعابطب « (ةريغصلا تاحفصلا نم
 سس و سس

 .نيميثعلا هللادبع روتكدلا ملقب اهدعب امو ۳۰ ص ۱۳ س ؛برعلا» يف اهفصو رظنا (1)
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 هو 3 7

 رشنلاو ةيجرتلاو ثحبلل ةماملاراد ۰ دافالارنل الابر و دفا لالا ۵

 [669) فئاه لمف لا اخ | ير(! برعل تار يرش اجب | ةرادإلا عماهبلعق مني : تانالعإلا
 ةيدوُمسلا ةيَعلا هکلملا.ضاترلا الا سر ۱۳ :هزیلم

 سالا دم : اقر ت سيئر اھ اس

aم4۸۴ (سطسغأ /ويلوب) با /زومت - ه ۱۰۳ لاوش « ناضمر ۱۸ س 4 ۰  

 وع ١ نيو ا ولا

 (نيرحبلا) ةيقرشلا ةقطنملل ريمأ لوأ

 يمالسالا دهعلا يف

 .[1۹۸۳/۱/۱۷ - ۱4۰۳/۵/۳ نينثالا ةليل ءمامّتلا يف (لصيف كلملا ةعماج) يف تیقثآ ةرضاحم]

 ثدحتلل ةوعدلاب ةميركلا ةعماجلا هذه ريدم يناطحقلا روتكدلا ذاتسألا ينمركأ نيح

 .ديفأ ام رثكأ اهب ديفتسأ دق نارمأ امهو مهتثداحم حاترأو مهتفرعمب ًاقح

 2 اد فيضي ال دق ییدح نأب و ةوح الا ءالؤه ىلإ ثدعحتا نح انأف اذفو

 نم بیبلا ءزحجا اذه خیراتب ةلص اه رومأب ريكذتلا ةدئاف نم ولخي ال هنکلو  هعوضوم

 .ريكذتلا ىلإ ةجاحب تقو لك يف نحنو اندالب

 لاعفألاب يسأتلاو ةنسحلا ةودقلل ديجلا اهیضاع طبترت ةرضاحلا انتمأ ةايح نأ مولعمو

 .ةحلاصلا

 هذه خيرات يف ديمحلا رثألا هل ناك مالسإلا يف لجر لوأ ةريس ضرع تلواح اذهلو

 . “اع نيعبرأ لبق اع تئدحت اک دالبا



 مساب ام دق ةفورعلا دالبلا هذه ريمأ لوأ « يمرضح ا نب نب ءالعلا ليلجلا يب احصلا هنإ

 . "” (نيرحبلا)

 تم مييف رفوتت نیذلا امأ «نوريثكم لاعألا نم دحاو لمع يف 5 ( هريغ ۳ ازاتم

 ريفسلا ءالعلا مهنمو مه ام ليلقف یددعتم ةدلاخ لاعأب اوموقي نأل مهلهؤت ةميظع

 اهيناوج عيمج نم هتريس ولج نم ىلإ ةجاحي هنإ «يظعلا حتافلاو لداعلا ريمألاو «قفوملا

 .ةرطعلا ةريسلا كلت نم ةزجوم تاحل ىوس وه ام هنع هب ثدحتأس ام ذإ «لماش فلؤمب

 : يمرضحلا ةرسأ

 هللادبع يمرضحلا ساو «مرکلا اننطو ءازجأ دحأ تومرضح دالبل ةبسن ىمرضحلا

 دمحأ نب نسحلا نمبلا ةمالع اهياسنأ حضوأ يتلا ةيناطحقلا فدصلا ةليبق نم داع نب
 . "7 «لیلک الا» هباتك يف ينادمهلا

 فلاح دقو «لالا ةزثكو ددعلا ةرفوب اوفرعو ءاميدق ةكم اونكس ءالؤه ىمرضحلا لاو

 نايفس يأ ابأ - سمش دبع نب ةيمأ نب ٍبْرَح داع نب هللادبع وهو يمرضحلا مهدج
 ؛هلالجاو هريدقت ىلإ مهءاسؤر تعفد شيرق يف ةيماس ةناكم اذ حبصأف - ةيواعم جو

 .رومألا نم اهريغو ةيراجتلا مهتالحر نم ريثك يف هئانبا سيئرتو هترهاصم ىلإ قباستلاو

 تناك يتلا نوميم رثب بحاص نوميم مهم ريهاشملا نم ددع ةرسألا هذه نم فرعو
 ةبالا نأ ني رسفلا ضعب یربو الا اهنم نوبذعتسي سانلا ناكو «ةمرکلا ةكم حطبأ يف :
 تن نس ءا مكبتأي نف ًاروغ مک ام حبصأ نإ عتب أرأ لقطكرابت ةروس نم ةميركلا

 يف يقرزألا لاق . "9 اهربغ بورش ءام شيرقل ةيلهاجلا يف ةكمب نكي ملو بلا هذه يف
 هل بذعتسي ناسنإل الإ دجوي ال ًازيزع .ةكمب بذعلا ءاملا ناكو : © ةكم رابخاز باتک

 .ةكم جراخو «نوميم رثب نم

 : شيرقب هموق ةلص ركذيو يمرضحلا ةبلعث نب ورمع لوقي اهيفو
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 دوهش مث جاجلاو ةكمب اهوام باط يتلا رثبلا اورفح مهو

 دیدش نهرسأ ءافو لابح مشاهو سمش دبع يحب اندقع

 ديزيو ةزع یمشپ ةكمب دكؤم فلح لك فانم دبعل
 ديدعو ةورث انك ذنم انل  لزت مل عبت رصع يف اهب انللح

 نم ةوسن ثالثو ءًالجر رشع ةعبرأ :رشع ةعبس دلولا نم ىمرضحلل ناكو

 : مهرهشا

 ببسب ردب ةكرعم تئدح يتلا شيرق سل ًاريمأ ناك يذلا يمرضحلا نب ورمع

 لوأ ناكر يعلا كلت لامو «نيكرشملا نم ليتق لوأ ناكف ىمرضحلا نبا لتقو ءاهذخأ

 .نوملسملا همنغ لام

 هورمع هيخأ رأثب اذخأ لاتقلا ىلع ردب موي ًاشيرق صضرح يذلا يمرضحلا نب رماعو
 هوخأو وه ةعقولا كلت يف لتقف برحلا تيمحف (هارمعاو ! !هارمعاو) : مهيف خرصف

 , 29 ثراحلا

 نب هللاديبع اهجوزتف اهقلط مث برح نب نايفس وبا اهجوزت يمرضحلا تنب ةبعصلاو
 ىلص لوسرلا باحصأ نم ةنجلاب نيرشبملا دحأ ةحلط هل تدلوف يشرقلا يميتلا ناثع

 ةفيلخلا نع عافدلا ىلع ثحلا يف فقوم اه ناك ةليلج ةيباحص ةبعصلاو ملسو هيلع هللا

 .ًاروصحم ناك نيح هنع هللا يضر نافع نب ناغع

 نب ءالعلا ليلجلا يناحصلا وهف ءاركذ مههناو ءًاردق يمرضحلا ءانبأ عفرأ امأ

 . يمرضح ا

 : ءالعلا مالسا

 ًاربخ ءاملعلا ضعب یورو ۰۲۷ نیرجاهلا تاداس نم دعي اذظو ءًاعدق ءالعلا مسا

 نب ءالعلا دقو : 40 يزيربتلل «ةسايلا حرش» باتک يف ءاج دقف « هتدافو نع ًافيرط
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 . معن لاق ؟«ًائيش نارقلا نم ارقتأ» هل لاقف ملسو هيلع هللا للص هللا لوسر ىلع يمرضحلا

 نيب « ىعست ةمسن « لیلا نم جرخا يذلا وه :هدنع نم ًابیف دازو (قوتو سبع) أرقف

 م «ةيفاك ةروسلا ناف فک» مس هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب حاصف ًاشحو فيسارش

 : هدشناف « يندشنأ» : لاق 3 لاق ؟«ًائيش رعشلا نم لوقت له» :لاق

 "تلال بس كتع اسبح ناو هبمرک فعاق هرکلاب اوسحد لاو

 لقي ۸ هلءارو اولاق يذلا ناو هعاس هنم كيذؤي يذلا ناف

 .«ارحسل نايبلا نم ناو اچ رعشلا نم نا» ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف

 .هباتك نم هراتخا ثيحب ةيماس ةلزنم ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نم ءالعلا غلب دقو

 : هترافس

 هجتا لئابقلا رثكأ تملسأو برعلا ةريزج هبش يف يمالسإلا نيدلا رشتنا نأ دعب
 مهتوعدل میل ةباتكلاو «مألا كولم ىلإ ءارفس لاسرإل ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا

 اع اوموقي نأل مهلهزت تافصب اوفصتا الاجر ةرافسلل راتخا دقو «مالسإلا يف لوحدلل ۱

 مهفي اك «اقلخو ًاقلخ ةقايللا يود نم هباحصأ نيب مهراتخاف ًايضرم ًامايق ملا دنسآ

 يف كلاذو دحاو موی يف مهم رفن ةتس جرخف ۲۲ قشمد خيرات يف ركاسع نبا لوق نم

 ماغلا دور ةمخاتم شيعت يلا بلك ةليبق ن نم یلکلا ةفيلخ نب ةحد ءارقسلا ءالؤه

 هللا ىلص لوسرلا هثعب ةءاضوو ةماسو هلا مییهو نمت ةيحدو صف ةكلمم نم ةبب رقلا

 000 كلم رصيق ىلإ ۳ 2

 .ةشا كلم يشاجنلا لا يرمضلا ةيمأ نب ورمع ملسو هيلع هللا لص لسرأو

 .ةيردنكسالا كلم سقوقلا ىلإ ةعتلب يآ نب ب بطاح لسرأو
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 نم ًاريثك باج يذلا كنحا يمايسلاو مظعلا ةيهادلا صاعلا نب ورمع لسرأو
 .ناع يكلم ىلإ دجنو نملاو ةشبحلاو رصمو ماشلاك راطقألا

 .يتنحلا يلع نب ةذوه ةماعلا كلم ىلإ ورمع نب طيلس لسرأو

 .رصيق لبق نم ماشلا كلم ىلإ يدسألا بهو نب عاجش. لسرأو

 سرفلا لبق نم نملا كلم ىلإ يموزخلا ةيمأ نب رجاهلا لسرأو

 .سرفلا لبق نم نيرحبلا كلم ىلإ يمرضحلا نب ءالعلا لسرأو

 رادقأ ساقت نأ حص اداو ؛ هتمهم ءادأب ءارفسلا ءالؤه نم دحاو لک ماق دقو

 دقف « دیحما لمعلا اذه ار أ مهمظعاو ءًارطخ مهلجأ وه ءالعلا « مهلاعا راثاب لاجرلا

 هللا ىلص هللا لوسر باتک هيلإ عفدو ؛يدبعلا ىواس نب رذنملا نيرحبلا كلم ىلإ راس

 كلت لوبقب ةداعسلا رذنملل هللا بتك دقو « مالسإلا لا هتوعدل نمضتملا سو هيلع

 يناف هللا لوسر اب دعب امأ) : هصن هصن اذه ملسو هيلع هللا لص لوسرلل ًاباوج لسرأف ؛ةوعدلا

 مو « هیف لخدو هبجعأو مالسإلا بحأ نم مهن « نيرحبلا لهأ ىلع كباتك تأرق

 لوسر هيل هيلإ بتكف . (۱۱) كرما كلاذ يف ىلإ ثدحأف دوبمو سوح يضرأبو «ههرك نم

 نب رذنلا ىلإ هللا لوسر دمحم نم يحرلا نمحرلا هللا مسب) :ملسو هيلع هللا یلص هللا

 ناو هسفنل حصني اإ حصتي نم ناف لجو زع هل كركذأ ين ده امآ كيلع مالس ىواس

 ونثأ دق يلسر ناو «يل حصن مهل حصن نمو «ينعاطأ دقف مهرمأ غلبيو يلسر عطي نم
 نع توفعو هيلع اوملسأ ام نيملسملل كرتاف كموق يف كتعفش دق يناو ءاريخ كيلع

 ىلع ماقأ نمو «كلمع نع كلزعن نلف حلصت اهم كناو « مهنم لبقاف بونذلا لهأ

 .(ةيزجلا هيلعف ةيسوحم وأ ةيدوبي

 .ملسأف دالبلا هذه يف - سرفلا لبق نم سيئرلا وهو رجه نابزرم ىلإ بتك اك

 :ةيمالسالا ةوعدلل دالبلا هذه لهأ ةباجیسا

 لوسرلا ىلإ ًادفو اولسرأف ةيمالسالا ةوعدلل ةباجتسالل دالبلا هذه ناكس عراس دقل
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 مهثحي رجه لهأ ىلإ ًاباتك مهعم بتکو انسح ًالابقتسا مهدفو لیقتسافملسو هيلع هللا لص

 كرشأو نيرحبلا دالب يمرضحلا نب ءالعلا لوو « «ةفلاحلا نم مهرذحيو «ةعاطلا ىلع

 نم هنوكل «دالبلا هذه لاوحأب هتفرعلو «هتباجتسا نسخ ةيالولا يف ىواس نب رذنملا
 تاريخا رفاولا «ناكسلاو ندلا ريثكلا فارطألا يمارتلا رطقلا اذه حبصأ اذكهو ءاهلهأ

 .ةلاسرلا دهع ذنم ةيمالسالا ةكلمملا نم [ءزج

 دالبلا كلت نأب هل هللا قيفوت دعب هذه هترفس يف ءالعلا حاجن للعي نأ ثحابللو

 غلب ةيبنجأ ةلود مهیلع رطيستو مهريغو سرفلاو برعلا نم «مألا نم طالخأ اهنكسي
 نم ةلودلا كلت كردأ تقو يف «ةياغلا ةيعرلا نوؤشب نواهتلاو ملظلاو دادبتسالا نم اهنالو

 مهالو نصب ماتهالا نع اهماكح لغش ام فعضلاو ىضوفلاو فالتخالا بابسأ

 نوعلطتي اوراصف ءدالبلا هذه ناكسل ملظو رهقو فسع ردصم ةالولا ءالؤه راص ثيحب

 امس ال اهلوبق يف ةعراسملا ىلإ مهعفد ام مالسإلا ملاعت يف اوأرو هیف مه امم مهذقني ام ىلإ

 .مینم سيل نمل ًادايقنا مألا دعبأ مه نيذلا برعلا نم ابناکسل دالبلا هذه يف ذوفنلاو

 : ءالعلا ةرامإ

 نب رذنملا بناجم «نيرحبلا ةرامإب ًادهع ءالعلل ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر بتك
 كلت لهأ ةلماعم يف ءالعلا اهيلع ريسي ىتلا ملاعتلا دهعلا كلاذ نمضو ۱ ىواس

 ىلع يتب نم «ةيزجلاو جارخلا ىلع ناكسلا حلاصو ةيضرم ةلداع ةريس راسف «دالبلا

 ىلع دالبلا كلت ءاينغأ اهعفدي ينلا ةاكزلا قرفو ءهيف ررض ال ًاريدقت كلاذ ردقو «هنيد

 هذه ی ةيابحلا هوجو تناکو یلسو هيلع هللا لص لوسرلا ىلإ جارخلا لسرأو ءارقفلا

 :دهعلا كلاذ يف دالبلا

 .ءارقفلا ىلع درتو ءاينغألا نم نيملسملا نم ذخؤتو ةاكزلا ١

 .لاملا تيبل - رانید غلاب ناك نم «سوجملاو ىراصنلاو دوبيلا نم ةيزجلا -۲

 نم  لمعلاب اوموقي نأ ىلع ءالعلا مهحلاص نم نيملسملا ضرأ ريغ نم جارخلا -۴

 لام تيبل مهنم ذخؤي جارخ اهفصنو «ةرمشلا فصن مهو - لخن حالصاو عرز

 .نيملسملا
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 ةلودلل ةيداصتقالا ةايحلا يف ريبكر ثأ مالسالا ءاول تحت رطقلا اذه ءاوضنال ناکو

 .دراولا ةدودحم تناکو هوشنلا رود 2 تناك يلا ةيمالسإلا

 .(۳دالبلا هذه نم ةنيدملا ىلإ لمح لام لوأ ناك دقلو

 ًافلأ نيعبس هنا :لوقي «ربحملا» هباتك يف بيبح نباف هرادقم ي نوخرؤملا فلتخيو

 فلأ ةئم ناك هنأ ٩ «راطوألا لين» باتك ينو مهرد فلأ نيناثب هردقی يدوعسلاو

 ةثم سمح غلبو - صنلا درو اذک - رانید فلأ نیسمخو ةئم تاونسلا یدحا يف غلبو

 .ةلاسرلا دهع يف ةنس لك يف ةنيدملا

 ؟رامالا نع ءالعلا لزع له

 نأ ءالعلا ىلإ بتک ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نأ (۳) تاقبطلا يف دعس نبا ىور

 اكشف «ىواس نب رذنملا فلختساو مهب مدقف «سيقلا دبع نم ًالجر نيرشعب مدقب

 .هلزعف ءالعلا دفولا

 يركبلا ناسح نب ثراخما لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع مدق ةعساتلا ةنسلا يو

 وكشي مدق ؛نیرحبلا يحاون دهعلا كلاذ يف نكست يتلا لئاو نب ركب ةليبق نم
 ۲۲۱ العلا

 ضعب رکذ امناو «ىوكشلا هذه ببس حضوی ام بتکلا نم هيلع تعلطا امف رأ لو

 هناکم صاعلا نب ديعس نب نابآ لوو ءالعلا لزع ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نأ نيخرؤملا
 صاعلا نب ديعس نب نابأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لمعتساو ۷ :ربلا دبع نبا لاق

 نا ىلإ نابآ اهيلع لزي ملف «اهنع يمرضحلا نب ءالعلا لزع ذإ اهرحبو اهرب نيرحبلا ىلع

 .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يفوت

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر هالو) : ۲۳۸ ءالعلا ةمجرت يف رخآ عضوم يف لوقي هنكلو
 .(اهلک هتفالح ركب وبأ هرقاف اهيلع وهو ملسو هيلع هللا للص يبنلا ىفوتو نيرحبلا ملسو
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 : ٩۵ هلوق قاحسا نب دمحم وهو اهئالع لجأ نع «ةربسلا» يف يوري ماشه نباو

 ىواس نب رذنملا ىلإ ةكم حتف لبق ءالعلا ثمب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك دقو)

 «نيرحبلا لهأ ةدر لبقو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةافو دعب كله مث ملسأف يدبعلا

 نبا اذه لثم دروأو . .(نيرحبلا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ًاريمأ هدنع ءالعلاو

 .۳)رثألا نبا هدروأ اك «نيخرؤملا مامإ ريرج

 نابا) : ۳۷ لاق ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ءارمأ «ربحملا» يف بيبح نبا دع نيحو

 فيطقلا ىلع صاعلا نب ديعس فيلح يمرضحلا ءالعلاو نيرحبلا ي طخلا ىلع ديعس نب
 .(نيرحبلاب

 مهفي هنأ الإ طخلا نم فيطقلا ذإ ینعلا يف بارطضا نم ةلمجلا هذه يف ام عمو
 نكلو .ملسو هيلع هللا یلص لوسرلا ةافو نيح دالبلا كلت يف اناك نيلجرلا نأ اهم

 ءالعلا نأ نولوقي موقو :دروآ نيرحبلا ىلع مالكلا يف «نادلبلا حوتف» هباتک يف يرذالبلا
 .تبثأ لوألاو « طخلا امف ةيحان ىلع نابأو فيطقلا اهم نيرحبلا نم ةيحان ىلع ناك
 .ءالعلا لزع ينعي

 ةيابجل صاعلا نب ديعس نب نابأ لسرأ ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نأ يل رهظب يذلاو
 ةاورلا ضعب دنع سابتلا لصحف «كانه وهو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا تاف « جارخلا

 روسلا اهلبقو «تاقبطلا» بحاص دعس نبا هبتاكو يدقاولا كئلوأ نمو «ريمأ هنأ نظف

 , ۲۳ هنع هللا يضر ةمرخم نب

 دقف ءاهتيزجو اهجارخب هبتأب نم دالبلا ىلإ لسري ماسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ناك دقو
 . 9 ضرغلا كلاذل ةريره ابأو ةمادق لسرأ اك ةديبع ابأ لسرأ

 ًاردق لجأ وهو نيرحبلا ةرامإ ىلإ ءالعلا داعأ قيدصلا ركب ابأ نا اذه ديؤي امم لعلو
 .لزعلا بیس لاوز ققحتي مل ام «ملسو هيلع هللا یلص لوسرلا هلزع نم ديعي نأ نم

 :ةدرلا بورح يف ءالعلا

 ىلإ تءافف سيقلا دبع امأف نيرحبلا لهأ دترا ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا يفوت ال



 ةدايقب ابندر ىلع تمتف ةعيبر امأو «يدبعلا ىلعملا نب دوراجلا اهسيئر ةوعدب مالسالا

 نم مهيلإ عمجن نمو نيدترملا نم هعبتا نم عم ةبلعث نب سيق ينب نم ةعيبض نب مطحلا

 طزلاو برعلا نم ملسب مل وأ دترا نم اهيف نم ىوغتساو فيطقلا لزن ىتح راس - ١

 .ةجيايسلاو

 .سیّقلا دبع يب لوصو نود لوحیل نيراد ىلإ انعب لسرأ - 7

 نو راصحلا مهيلع دتشا ىتح نيملسملا نم اهيف نم رصحف اثاوج ىلإ ًاشيج لسرأ -
 :يبالكلا فذح نب هّلادبع لوقي كلاذ

 انيعمجا ةنياملا نايتفو الوسر ركب ابآ غلبأ الأ

 انيرصحم اثاوج يف دوعق مارك موق ىلإ مكل لهف

 انيرظانلا ىشغب سمشلا عاعش جف لك يف مهءامد نأك
 نبا ءالعلل دقع نيدترلا بر شويجلا هنع هللا يضر قيدصلا ركب وبأ ٍلسرا الو 7

 نم ءالعلا راسف ءاهصيلخت دعب ایلعهرمأو نیرحبلا ىلإ ش شیج ريمأ هريسو ًاءاول يمرضحلا

 لس نم هعمو لاثأ نب ةمامث هلهأ ديس هيلإ مضناف ةماعلا دالي رف ليلق رفت همم ةنيدلا

 نم مهموقو م يب ءاسؤر نم هريغو مصاع نب ب سيق هيلإ مضناف مم يبب رم مث < مهنم

 . نيب اهتحوبحي يف ناك الف ءانهدلاب رف هعم نمب ءالعلا راسو «دعس ينبو «ورمع ينبو ءانبألا

 اهنع طح نأ لبقو «لیللا فوج "يف لبالا ترفنف « شيجلاب لزن تافاّرعلاو تانانحلا

 ءارحص يف أمظ كاللا نم اوشخو «كلاذل موقلا متغاف ءءاملو دازلا نم ابيلع ام

 مهثداحو.مهعمجف «بلقلا تباث شأجلا طبار ثقولا اذه يف زرب ءالعلا نكلو :ءانهدلا

 ءانهدلا ناش يف ةفلابلاو ليوبتلاب ربخلا اذه نیخرولا ضعب طيحيو ءاونأمطا ىتح

 مركأ هللا نأو .ةيشرألا اهغلبت ال : ًالئاق ءالا نع اهيف رفحلا نع یهن هنأ ناهتل ىلإ نوبسنيف

 امب لالا تلبقأ ىتح راهنلا ىلاعت اف ءاولستغاو مولا هنم ىوترا ريدغ دوجوب ءالعلا
 5 الع
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 ضعب 5 ةغلابملا نيحرؤملا ضعب ةداع ترج نكلو بل دح ال هدابعل هللا مارک او

 .نیراد ةريزج ىلإ رحبلا ضوخ رکذ دنع يتأبس اك تالوطبلا يوذ فقاوم

 : اناوح راصح

 دالب فراشم ىلإ لصو امل ءالعلا شيج ىرج ام يدي نيب يلا بتكلا لصفت ال
 ءاثاوج نع راصحلا كفل رأس اهنمو ءرجه غلب ىتح اهداوس زاتجا نيح الو «نيرحبلا
 نأل «ةمواقم هب رم امف دحي ۸ شيجلا نأ رهظيو «داوسلآ نم ةيقرشلا ةيحانلا يف ةعقاولا
 ةداقب شيجلا اذه يف كراش نم مهو ةانم ديز نب دعس ونب ةيبرغلا اهتهج يف دالبلا ناكس

 نم مهنمو «شيجلا لوصو لبق مالسإلا ءاف نمم « سیقلا دبع ونب اهطسو يو «نیبراحو
 .مالسالا ىلع هتابث ببسب اثاوج يف رصاحم وه

 - لزنیل هموق نم هعم نمو دوراجلا لسرأو ائاوج لزن یتحب «هشيج ءالعلا راسو
 يلب امم مطحلا ىلع لزن ىتح هشيحي ءالعلا راسو «مطحلا يلي ام  نوخرؤملا رک ذی ام ىلع
 نم اثاوج ةدلبل رصاحنا نيدترملا شيج قوط ءالعلا شيج نأ اذه موهفمو "رجه
 ينأت دق يتلا تادادمالا دصل «لامشلا ةيحان نمو ءرجه ةنيدم ثيح «بونجلا ةيحان
 .فيطقلا دالب نم

 هعم نک ابيلإ جرخف «ةعيبر هيلإ تفلد ائاوج لزن امل ءالعلا نأ "7 يرذالبل رک ذيو
 هيف مهرصحف نصحلا ىلإ او نيملسملا نإ مث ًاديدش ًالاتق اهلتاقف مجعلاو برعلا نم
 :فذح نب هللادبع لوقي كلاذ قف مهودع

 انيعمجأ ةنيدملا نايتفو الوسر ركب ابأ غلبأ الأ
 .قمدقتلا تایألا ۳

 لتقو ءًاديدش ًالاتق اولتاقف «ةعيبر تيبف ةليل تاذ نیملسلاب جرخ ءالعلا نإ من
 .مطحلا

 لزن ءالعلا نأ ۲۳۷ «ةريسلا رصتخم» يف هللا همحر باهولا دبع نب دمحم خيشلا ركذو

١65 



 ءالعلا مهیا راسف «رقشلا نصح لئاو نب ركب نم هعم نمب لزت اقراخم نأو ءائاوج نصح

 ىلعملا نب دوراجلاو «نیقب رفلا يف ىلتملا رثك یتح ءًاديدش ًالاتق مهلتاقف هيلا عمتجا نميف

 .ءالعلا ىلإ ثوعبلا ثعيب طخلاب

 «هدمتسی طخلا نابزرم ىلإ ةبلعث نب سيق ينب دحأ حيرش نب مطحلا قراخم ثعبو

 ىري ىتح ًارمخ برشی ال نأ فلح ناكو «حادقلا مدر مطحلا لزتف ةرواسألاب هدمأف

 .رجه

 ,ةنيهر هدنع دوراحلا نابزرلا ذحأو

 نب هّلادبع لاقف ءاثاوجي ءالعلا اورصح یتح اهعم نمب يلجعلا رجبأو مطحا راسو

 ول :اولاقف ءركسعلا يف ًاطغل هباحصأو ءالغلا عمسف - نيرصاحم كلاذ ىلع اوثكف

 یراکس  مهدجوف - لبحب هولدف ؛ مكملعأ انأ :فذح نب هللادبع لاقف مهرمأ انملع

 ءدحا مهنم تلفي ملف مهوتيبف مهيلإ اولزنف «مهنم اورتشاف رمخ مهعم راجت مهب لزن ناك

 .مطحلا لتقو

 اهلهأ رفك دقو اثاوحي وهو ةعيبر ىتأ مطحلا نأ يبلكلا نبا نع يرذالبلا لقنو

 .مطحلا لتقو عمجلا كلاذ ضفو اثاوج حتف ىتح ءالعلا مهرصحف مهعم ماقأف عیمج

 : نالاکشا انهو تبثأ لوألا ربخلاو :لاق مث

 شیب ثدح لهف ءالعلا لوصو لبق سيقلا دبع نم نیرصاحنا نا مدقت :افوآ
 دقف «ديعبب اذه سيل «؟ةيناث ةرم اثاوج ينرصوح نأ كئلوأ نع راصحلا كف دعب ءالعلا

 وبأ بتكف ددم هنم بلطب قیدصلا ركب يبأ لا بتک ءالعلا نأ (۲۸) يرذالبلا ركذ

 لتق دقو هيلع مدقف هداجناو ةماعلا نم هيلإ ضوبلاب هرمأي ديلولا نب دلاخ ىلإ ركب
 .طخلا هعم رصحف ءمطحلا

 هراصتنا لبق ءاثاوج ةعقوم يف نيدترملا ةلزانم دنع ددملا بلط ءالعلا نأ اذه موهفمو

 .ةعقوملا كلت يف مطحلا لتقو



 نکلو «نودنرلا مه اثاوج يف نیرصاحنا نأ ىلع لدي يبلكلا نبا ربخ : يناثلاو

 نيب ترج ةعقو لوأ دیدحت هنم دافتسب امو .هنم تبث هلبق يذلا ربخلا یأر يرذالبلا

 ۳٩ ائاوج يف تناك اهنأو نيدترملا نيبو ءالعلا شيج

 ةنيدم يف رقشلا نصح مهل ةدعاق اوراتخا نيدترملا نأ ةمدقتملا صوصنلا نم مهفي

 لبج نيبو ایهنیب اهف «ةيرهوجلا نيع قرش بيرقتلا هجو ىلع نصحلا اذه عقومو رجه
 .دهعلا كلاذ يف يلقالا ةدعاق رجه ةنيدم عقت تناك عضوملا اذه يفو «ةراقلا

 ىنعم حضتي انه نمو «نيبراحملل ةبسنلاب اثاوج عقوم نع ًاريثك دعبي ال عقوملا اذهو
 نيبو ةدلبلا هذه نيب لصفي يكل «هشيجل أرقم اثاوج نم بونجلا ةيحان ءالعلا رايتخا
 .رقشملا نصح يف نم موجه

 ريغ «نيشيجلا نيب لوحت قدانخلا تناكو «رهش نم ًاوحن نيقيرفلا نيب ةشوانملا تمادو

 ركب يبأب داجنتسالا ىلا ءالعلا رطضا ىتح مهترثكل ائاوج ةرصاحم اوعاطتسا نیدنرلا نأ

 .مدقت اك ددلا ءيحم لبق رصتنا هنكلو

 همسا كرابت هللا ناف دعب امأ) :اثاوج ةعقوم نع قيدصلا ىلإ ءالعلا بتك امف ناكو

 مهقدنخ مييلع انمحتقاف انا نم هوباصأ بارشب مهحير بهذأو موقع انودع بلس
 .(مطحلا هللا لتق دقو «مهانلتقف «یراکس مهاندجوف

 :ةرازلا - فیطقلا - طخلا

 ئاوج ةعقوم يف هراصتناب هنأو «عالعلا ةرصاح مهتوقب اومر اوناک نیدنرلا نأ كش ال

 طلا ىلإ كلاذ دعب هجتاف ءرجه يهو دالبلا ةدعاق هل تداقناف قوقلا كلت ىلع ىضق

 تناكو ةرازلا كاذ ذإ هتنيدمو «فيطقلا اهرهشأو «ءىطاشلا ىلع عقت يتلا ندملا طخلاو
 ةدعاق نودترملا اهنم ذختا كلاذلو جم يلاو ريغ « لاو اهو «سرفلا دهع يف نأش تاذ

 لبقو طخلا يف نيدترملا ةبراحم هجتا ءهل رصنلا بتک الف «ءالعلا لوصو لبق مهعمجتل
 اولوحي يكل ءهزيغو ينابيشلا ةثراح نب ىنثملا مهنم داوقلا ريهاشم نم ًالاجر لسرأ كلاذ
 ناكس نم مهعبات نمو ةعيبر ةليبق نم نيدترملا نأ مدقتو ءودعلل تادادمإ لوصو نود
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 طزلا نم طخلا لهأ نم لاو نيركي نم یش نب مطا مهسج نم هل

 يشحن اذطو «قارعلا داوس ىلإ اهدالب دتمتو نیرحبلا يف ةرشتنم تناك ةعيبر ةليبقو

 .ةعيبر ةليبق اهيف رشتنن يتلا ةهجلا هذه نم ددم ينأي نأ ءالعلا

 ا ةيد غب ىت خلا لإ هم دركي مي فخ نم ی نا فأل

 يب لاتقل ىرسك ههجو سرفلا داوق ريهاشم : نم ناكو « شيشج نب زوريف هعساو يسرافلا

 .هريغ اوذخآ نيح مع

 ًابلاط اهلهأ نم لجر جرخ ىتح اهحتف عطتسي مو ءالعلا اهرصاح ةنيدملا هذه ةوقلو

 مهدشرأ الف «ةرازلا لهأ ابنم برشي يتلا نيعلا یرحم ىلغ لدي نأ ىلع ءالعلا نم نامألا
 ايف ام ثلثو ةنيدملا ثلث نيملسملل نأ ىلع ةح اصملل اورطضاف ءاملا مهنع دس ىرجملا ىلإ

 دعب كلاذو ۰/۳۷ ةنيدلا جراخ محل ناك ام فصنلا اوذخأي نأ ىلعو ةضفو بهذ نم

 لوسر باحصأ دحأ كلام نب ءاربلا هزرابف زاربلا ىلإ اعد دقف «حلصلا لبق اهنابزرم لتق

 نأب رمع رمأف «مهرد فلأ نيعبرأب موق يذلا هبلس ذخأو « هلتقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 .هلتاقل كلاذ لبق ليتقلا بلس نأل «مالسالا يف سمخ بلس لوأ وهو هسمحخ جرخي

 نيراد ةريزج ىلإ مهیرارد اولسرأ اهلهأ نأ ةنيدملا راصح لوط بابسأ نم نأ رهظيو

 .لاتقلل بهأتم وه نم ىوس قبي ملف

 .ةباغلاو نوباسلا طنلا ىرق نم حتف ءالعلا نأ نوخرژلا ركذو

 .ركب يبأ ةافو دعب هنع هللا يضر رمع دهع يف ةرازلا حتف ناكو

 ۱ : نیراد ةريزج

 اهئانيم رابتعاب مالسالا لبق ةرهش اهو تورات ةريزج مساب نآلا ةفورعلا ةريزجلا يه
 قرشلا يلامشلا مسقلا ىلع قلطي ناك تورات مسا نأ رهظيو «جيلخلا يف يناوملا رهشأ نم
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 يبرغلا اهفرط يف نیراد مسا صلقتو ةريزجلا لمش اندهع يو میدقلا يف ةريزجلا نم
 .ينونجلاو

 نم ىتؤب نل هنأ ىلإ نأمطاو ءطخملا ةدعاق يهو ةرازلا ىلع ءالعلا ىلوتسا نأ دعب

 : هموق هب بطخ امف ناكو «نيراد ةريزج يف تعمجت يتلا لولفلا ىلع ءاضقلل هجتا هفلخ

 مث «مكودع ىلإ اوضبناف رحبلا اذه يف برحلا درشو نيطايشلا بازحأ مكل عمج هللا نا)

 . ۳۷ .(مهعمج دق هللا ناف مهيلإ رحبلا اوضرعتسا

 مهنأل نيراد ةريزج ىلإ رحبلا ضوخ نع نوثدحتي نيح نيخرؤملا ضعب غلابيو
 , 29 ناع جيلخ يف اهعضو انرصع يف مهضعب نأ ثيحب لحاسلا نع ةديعب اهنروصتی
 ًاليلعت كلاذ للعي نيمدقتملا نم هريغ ىأر نيح ًابابسأ اهيلإ ءالعلا شويج لوصول لحمتو

 .ءالعلا تامارك نم كلاذ نودعيو مقاولا نع اديعب

 ءالا ىقبي رحبلا رزم نيحف ءاندهع ىلإ ةفورعم تناك ةريزجلا ىلإ ةضاخلاو
 نآلا رحبلا مدر دقو «ةريزجلا ىلإ باودلا ىلع سانلا ريسيف «ةبيرق ضرألاو احاضحض
 .فيطقلا ةنيدع ةريزجلا تلصتاف

 ىلإ ضوخلا قيرط ىلع لذ ءالعلا نأ نیخرولا ءامدق نم وهو يرذالبلا ركذ دقو

 ؛ مهيلإ ةضاحلا ىلع  سيقلا دبع نم ةركن نم - يركنلا زارك هلدو) : لاق ةريزجلا كلت

 ءاوجرخف ریبکتلاب الإ نيراد لهأ رعشي ملف ءرحبلا نيملسملا نم ةعاج يف محقتف
 ربعکلا یار الو ؛ يبسلاو يرارذلا اووحو «مهلتاقم اولتقف هجوآ ةثالث نم مهولتاقف
 ااا (ملسأ كلاذ

 لهأ ىلع قيض ءالعلا نأ : * باهولا دبع نب دمحم خيشلل «ةريسلا رصتخم» يفو
 هنع يلب نأ  لئاو نب ركب نم  يركبلا قراخم بلطف «ادیدش ًالاتق مهلتاقو «نیراد
 حلصلا اوبلط نيراد لهأ نأو مهدالب ىلإ اوداعف یالعلا منع ىلخف ءهعم نمو

 .هل وهف اهنم ًاجراخ ناك امو مهاومآ نم مهيديأ يف ام ثلث ىلع ءالعلا مهحلاصف

10۸ 



 : ءالعلا ةايح يف ةضماغ ةرتف

 شيجلاو «ةرشع ثالث ةنس ةرخآلا ىداج يف - هللا همحر ركب وبأ ةفيلخلا يفوت

 لصاوف .رمع ةفالخ يف اهيلع ىلوتسا مث «ةرازلا ةنيدم رصاحي ءالعلا ةدايقب يمالسإلا
 يف لاوحألا ترقتسا امل مث ءاهيلع ىضق ىتح اهريغو نيراد يف نيدترملا لولف عبتت ءالعلا
 .ةفيلخلا ةلباقمل ةنيدلا ىلإ باهذلا نم ءالعلل دب ال ناك نيرحبلا دالب

 رهظيو «نيرحبلا ةرامإ نع رمع هلزع دقف هالعلا ةايح نم ةضماغ ةرتف أدبت انهو

 نيح ريرج نبا نيخرؤملا خيش نأل «ةرجهلا نم ةرشع ةعبارلا ةنسلا يف ناك لزعلا اذه نأ

 ءالعلا : لیقو :لاق مث «ًالوأ صاعلأ يأ نب ناثع دع ةنسلا هذه يف نيرحبلا ةالو رکذ
 ًادرفم - صاعلا يبأ نب ناثع رک ذی ةرشع ةسماخلا ةنسلا ركذ دنع هنكلو « يمرضحلا نب

 : اهيف رمع لاع نع لوقي ةرشع تس ةنس يف مث , "ةماعلا ىلعو نيرحبلا ىلع ًايلاو -

 ركذ يف نيخرؤملا نيب فالتخا ىلع ""” (يمرضحلا نب ءالعلا نيرحبلاو ةماعلا ىلعو)

 هذه اولغش نيذلا ةالولا رکذ يفو ءرمع دهع يف نيرحبلا ةرامإ اهيف يلوت يتلا تاونسلا
 لطي ۸ نم ةالولا كئلوأ نم نأو «لاوقألا لدعأ ريرج نبا هركذ ام لعلو «ةرتفلا
 .نوعظم نب ةمادقك «هدهع

 ةفيلخلا لعف اك ءرطقلا كلاذ ةيالول ءالعلا ةداعإ قورافلا یأر دقف رمألا نكي اههمو

 لهأ نأو «ملسو هيلع هللا ىلص ينلا دهع رخآ يف ًالوزعم ناك هنأ ىرب نم يأر ىلع هلبق

 .هتدوع دعب هدهع لطي ملف «مییل هتداعإ اوبلط نيرحبلا

 : صراف وزغل شويجلا زهجي ءالملا

 عدصل ًادعس يرابي ناك ءالعلا نأ  ريرج نبا مامالاك  نيخرؤملا ضعب یری

 ةيسداقلاب دعس رفظ الف « لضفلاب ةدرلا يف دعس ىلع ءالعلا راطف ءانهنيب ءاضقلا هعدص

 ناك ام مظعأب ءاجو «یلعتسا «داوسلا يلي ام دودح ذخأو «رادلا نع ةرساكألا حازأو

 «ليدأ ناك دق اك لادي نأ اجرف « مجاعألا يف ًائيش عنصي نأ ءالعلا رس « هب ءاج ءالعلا
 ؛هلمعتسا دق ركب وبأ ناكو ءدحي ةيصعملاو ةعاطلا لضف نيب ایف رظني مو ءالعلا ردقي ملو
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 .رحبلا نع هاهنو ؛رمع هلمعتساو ةدرلا لهأ لاتق يف هل نذأو

 لوأ نوکی نأب ةرماغلا ىلإ ءالعلا تعفد يتلا ةياغلاب مزجلا عیطتسب ال ءرملا نأ عقاولاو
 دالب يف هثكمو ءحومطو ةمهوذ وهف .اهراد رقع يف سرفلا ةلود وزغل رحبلا محتقی نم

 يف سفانتلا نأ اذه ىلإ فاضي «لودلا كلت لاوحأ نم ريثك ةفرعم نم هنكم نيرحبلا

 مادقإلل هعفد يذلا وه نيملسملا ةحلصم يف هلمع ناب هتقث لعلو ةدومحلا رومألا نم ريخ ا

 .ةفيلخلا ةراشتسا لبق

 هفيلح حاجنلا ناكف - لييسلا اذه يف لوألا تالواحملا ضعبب ب ماق هلعلو

 هجو ءالعلا نأ هؤدب ناكف سراف حتف امأو : ۳٩ (سراف) ىلع همالك يف توقاي لاق

 ركنأف «سراف يلب ام ةريزج حتفف «سراف ضرأ ىلإ ربعف .رحبلا يف ةمئره نب ةجفرع
 .هلزع ربخ ركذ مت .هنذأتسي مل هنأل كلاذ رمع

 ارم سراف دالب ءالعلا وزغ نأ ۳ نوعمحجي نوداکی نیخرلا نأ رمألا يف بيرغلاو
 رمع ىلإ بتك ةيواعم ناك : (۳۹) برج نبا لاق .هلزع ىتح ةفيلخلا طخس راثأ يذلا وه

 حابن اهلهأ عمسي ةيرق ماشلاب نإ «نينمؤملا ريمأ اب :لوقيو «هيف هبغري رحبلا وزغ يف

 صمح لحاوس نم لحاس ءاقلت مهو مهكويد حايصو مورلا بالك

 «نينمؤملا ريمأ اي : هيلإ بتكف .رحبلا يل فص نأ : صاعلا نب ورمع ىلإ رمع بتكف
 ىلع دودك مه امنإو «ءاماو ءامسلا الإ سيل «ریفص قلخ هبكري امیظع ًاقلخ تيأر ينأ
 هيف لمحأ ال قحلاب ًادمحم ثعب يذلاو ال :رمع لاقف .قرب اجن ناو قرغ لام نإ ءدوع
 رفاكلا رحبلا اذه يف دونجلا لمحأ فیکف : هيف ءاج ًاباتك ةيواعم ىلإ بتكو ءاملسم
 تمدقت دقو يل ضرعت نأ كاباف ؛ مورلا توح ام يلإ بحأ مس هللاتو « بعصتسملا

 .كلاذ لئم يف هيلإ مدقتأ ملو ينم ءالعلا ينل ام تملع دقو «كيلإ

 وهو - صاعلا يأ نب ناثع ىلإ ٠ بتكر مع نأ :يوري نم نيخرؤملا نم نإ مث
 « سراف ىلإ ر بعو «ةريغملا هاخأ فلختساف «هسفنب سراف ىلإ ربعي نأ - نیرحبلا ىلع ريعأ
 ةرهاظمب يرعشألا ىسوم يأ ىلإ رمع بتكو «سراف دالب ىلع ريغي لعجو «جوُت ةنيدمو
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 .تحتف یتح شويجلا هيلإ تعباتتف سراف ضرأ ىلع صاعلا ينأ نب ناثع

 ؟لوألا هيأر نع رمع مجر لهف

 كراعملا يف ةيسرافلا ةلودلل ة وق مظعأ ىلع تضق ةيمالسإلا شويجلا نأب :لاقي دق

 دالب يف لغوتلل اهفحز لصاوت نأ الإ قبي ملف  ةيسداقلاك_ قارعلا داوس يف تثدح يتلا
 نم سراف وزغ يف قورافلا نذأ اذفو «ةيوق ةبباحم نم ةنمآ « تاهجلا فلتخم نم سراف

 .رحبلا ةهج

 اع اوعم دقو «سراف دالب وزغل نيرحبلا لهأ ءالعلا ثح ةرشع ةعباسلا ةنسلا يف

 ةباجتسالا ىلإ اوعراستف «قارعلا بورح يف تاراصتنا نم ةيمالسالا شويجلا هتزرحأ
 نب ديلخ هندايق لوو «قرف ثالث ىلإ هقرف «يظع شيج هیدل عمتجا ىتح ءالعلا ةوعدل

 - مامه نب راوس ىرخألا ىلعو « ىلعملا نب دوراجلا قرفلا ىدحإ ىلع رمأو ىواس نب رذنملا

 .سيقلا دبع ريهاشم نم امو

 قيرطلا اهيلع تعلطا يتلا بتكلا حضوت ملو .سراف دالب ىلإ ثالثلا قرفلا تربع

 دالبلا يف لغوتف ةمواقم دحي ۸ شيجلا نأ رهظيو «دالبلا كلت تغلب ىتح هتكلس يذلا
 اذهب ىمست ةنيدم اهتدعاق ةروك مسا رخطصاو - (417نوحخروؤملا ركذ ام ىلع رخبطصا ىلإ

 كلاذ يف سراف دالب ةبصق تناك يلا ءزاريش ةنيدم قرش هذه ةنيدملا عقتو «مسالا

 . ۲ دهعلا

 يف ةلغوتلا « ةنيدملا ال ةروکلا دودح شیحا هغلب يذلا رخطصا مساب دوصقلا لعلو

 : ري رج نبأ - شیلا رب قايم يف ءاج دقق هرحبلا نع ةديعبلا ؛ساف دال

 نيبو نيملسملا نيب اولاحف ءاوعمتجاف ؛سراف لهأ مهئازابو :رخطصا يف اوجرخف

 شيج ىلع ةميزهملا تراصف «سوواط ىعدي عضوم يف ًاديدش ًالاتق اولتتقاف ‹ مهنفس

 ةرصبلا ريمأ نم ددلا مهافاو ىتح - ًاليبس عوجرلل اودجم ملو  اورباص مهنكلو ؛نیملسلا

 يمرضحلا نب ءالعلا نا ۳*۲ : باطفلا نب رمع ةفيلخلا هيلإ بتک نيح «ناوزغ نب ةبتع
 «كلاذب هللا دري ۸ هنظأو يناصعو «سراف لهأ مهعطقأف نيملسملا نم ًادنج لمح
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 لبق نم كيلإ مهممضاو ؛سانلا مهيلإ بدناف ءاوبشني نأو اورصنب الأ مهيلع تيشخف

 .اوحاتحجي نأ

 : ءالعلا ةياپن

 : يماطقلا رعاشلا لوقي

 لبفا ءىطخلا مألو ؛يهنشي ام هل نولئاق اريخ قلي نم سانلاو

 .هلزعف ءالعلا ىلع ةفيلخلا بضغ دقل

 ناكو «رحبلا روبع يف ةفيلخلا رمأ ةفلاخمو «شيجلاب هريرغت لزعلا ببس نأ رهاظو
 لب «ءالعلا لزعب هللا همحر فتكي ب ملف ديلولا نب دلاخب لعف اک هلاع ةلماعم يف ًايساق مع

 .صاعلا يلأ نب ناغع نيرحبلا ىلإ داعأو ۲۹4 هيلع دعيس ريمأت «هيلع ءايشألا لقب هرمأ

 ةبتع اهريمأ ةافو دعب ةرصبلا هالو هلزع نيح رمع نأ نم نيخرؤملا ضعب ركذ ام امأ

 دقف ءرمألا نكي اههمو «ءالعلا لزع ربخ عقو فيفخت ليبق نم هارأف ۰۱۷ ةنس ناوزغ نب

 دقل ءابيلإ هلوصو لبق هافاو هلجأ نكلو «ةرصبلا ةهج ىلإ راسو «لزعلا رمأ ءالعلا لثتما

 هئافو ةنس 5 نومدقتلا فلتعاو قرصبلا ىلإ نيرحبلا قيرط يف هللا همحر تام

 ىلإ شاع: هنأ ىري نم مهنمو «لاوقألا لدعأ اذهو ايف لزع يتلا ةنسلاب اهددح نم مهنف

 قيرطلا كلاذ نم هيف يوت يذلا عضولا يف أوفلتخا دقف هتافو ةنس يف اوفلتخا اکو

 تام ممن ضرأ نم باعصلا نم سايلب اوناك الف :تاقبطلا يف لاق دعس نباف
 وهو ےک یب دالب يف عضوم سايت : ١ مجعتسا ام مجعم) يف يركبلا لاقو , 100 ءالعلا

 “7 مبرعلا ةريزج هفص» 5 يیادمما لاق هلبقو « ىمرضحلا نب ءالعلا هيف تام يذلا

 .ربق فيحصت - رثب ةملكو - يمرضحلا نب ءالعلا رثب هيف سايت لمر

 فو «راق يذ يف تام ءالعلا نأ نيعضوم يف «نادلبلا مجعم» يف دروأف توقاي امأ

 لوقلاو «هنم ملعأ ءاملعلا نم ًاتوقاي مدقت نم نكلو .نيرحبلا يف تام : ثلاث عضوم

 .لاوقألا حجرأ سايت يف تام هنأ
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 مسا ؛ةلمهم نيسف فلأ اهدعب ةيتحتلا ةانثلا حتفو ةيقوفلا ةانثلا رسکب - سايتو

 میم دالب ف لامر يهو ءباعصلا يف قولا ساي ام ۰۱ عض داوم ىلع قلطب

 يفخا ةنيدم لاش عقب ءمسألا اذه ًافورعم لازي الو «ءالعلا هيف تام يذلا عضولا وهو

 مساب اعدق فورعلا اح ذ دوقن نم لامشلا ٤ ءءارفولا برغ « تيوكلا دودح لخاد ي

 .باعصلا

 تام) :«مالسإلا خيرات» يف يبهذلا لقن امف ءالعلا نع ةريره يأ لوق حضوي اذهو

 .(هرن ملف انعجرف ءهلكأيف عبس ءيجي :انلق ديعب ريغ انرس الف «لمرلاب هانفدف

 .اهلاعم لوزتف حايرلا اهيفست لامرلا نأ فورعمو

 .رهدلا ىدم ةدلاخ ىقبت ةعفانلا ةلوطبلا راثآ نكلو

 رساحلا دمح

 يشاوحلا

 .1141 هيلوي - ۰ ةنس ةيناثلا ىداج ۷ ۰ خراب یر مأ ةديرج يف هرابخأ نم ةرط تدروأ 0(

 يف مسالا رصحنا مث ءًيونج نا ىلإ «تيوكلا برقب ةمظاك نم الاش ةدتمملا ةقطنملا لمشب نيرحبلا مس ۲

 .(لاوأ) مساب ًايدق فرعت ةريزج
 .اهدعب امو ۳۲/۲ لیلکالا (۲)

 .4۸/۲ ج لیلکالل . («)

2۱ )( 

 .۷۰۸ ىلإ ۱۲۳/۱ ماشه نبال «ةيوبنلا ةريسلا» )53(

 ۲۹۲/۱ «ءالبلا مالعأ ریس (۷)

 رصع دمحم ىفطصم ةعبط ۲/۱ (۸)
 .ةكم لمأ نم وه ذإ ءةكم نم ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ىلع دفو هلمل

 ةاشلا دلج نيب هدي لجرلا لخدي نأ هلصأو «هركلا هجو ىلع ءيشلا بلط سحدلا اوسحد ناو :هلوق هر
 الو مهنع حفصاف كئيدح يف كولخاد اذإ مهنا تیبلآ ینعمو . اشیا داسفالا وهو ءاهخلسيل اهفاقصو

 يابزرملل «ءارعشلا مجعم» £ تايبألاو هلع ببس نع ماست الف ثيدحلا كنع اوعطق ناو ءرجضت

 .جارف راتسلا دبع ذاتسالا قیقحت ١67 ص

 .يمهسلا ةفاذح نب هللادبع ةمجرت (۱۰)

 ۳۷۹/۹ ىشعألا حبص ۰۸۱/۳ :داعلا داز 01

 .«ءالعلا ةمجرت) هةباصالا» (۱۲)

۱-۳ 
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 .۳۲ ص «يدوعسملل فارشالاو هيبنتلا» باتكو ۰۷۷ ص بيبح نبال هرحلا» باتك

۳۳۹/۰ 

 .ابوروآ ةعبط ۷۷/6 يناثلا مسقلا

 .۲۱۸/۱ :«ريرج نبا خيرات»

 «ةريسلا رصتخ» يف هللا همحر باهولا دبع ,نب دمحم خيشلا لاق «ةباصالا شماه ۷۵/۱ «باعیتسالا»
 نب ءالعلا لزعو نيرحبلا ىلع دیعس نب نابآ لمعتسا دق ماسو هيلع هللا لص هللا لوسر ناكو :۲۰۹ ص

 : اولاقف «يتمأم ينوغلبأ :رجه لهأ دادتراو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةافو دعب نابآ لاقف « يمرضحلا

 ةثم ثالث ي قلطناو ىبأف «لاتقلا نم رف لاقي «ةلاقم هيف كيلع اذهو اندنع سانلا زعأ تناف لعفن ال

 دل لمع ال تکا : لاقف ءاودنرب مو اولدبي مل موق عم تبث الأ :ركب وبأ هل لاقف « ةنيدملا هنوغلبب لجر

 .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دعب
 .ةباصإلا شماه ۲

 .يبلحلا ةعبط ۵۷۹/4 «ةیوبنلا ةريسلا»

 ۱ 34 : «ةياغلا دسادو رصمب فراعلا راد ةعبط ۱۳۷/۳ هریرج نبا خيرات»

 .ازوجت هل اقيلح دعي دقو «صاعلا نب ديعس مع ةيما نب بر فيلح ءالعلاو ۹
 ۰۲۹۳/۱ ::ءالبلا مالعأ ریس

 1۸/١. ةيفرشلا ةقطنلا مسق يفارغجلا مجعلا ۰۸۱ ص «ةيسايسلا قئاثولا»

 .اهدعب امو ۳۰۹/۳ :«ریرج نبا خیرات»

 9/۲ ريثألا نبال «لماکلا»

 .دجنلا قیقحت ۱۰۱/۱ :هنادلبلا حوتف»

۰ 

 ۰۱۰۳/۱ :«نادلبلا حوتف»

 8۳۲ لا ٩۳۲/۱ «ةیقرشلا ةقطنلا» باتک ائاوج نع رظنأ
 1٩۳. ىلإ 10٩ ؛نادلبلا حوتف»

 .دجنلا ةعبط ۱۰۳ «نادلبلا حوتف»

 .۳۱۰/۳ هریرج نبا خیرات»

 .«قیدصلا ركب وبأ» باتک يف لكيه نيسح دمحم روتکالا»
 .دجنلا قيقحت 4 «نادلبلا حوتف»

(۱ 
 ۰1۲۳/۵ ٩۷/۳ ريرج نبا خيرات

 ۳۹/4 :ردصملا

 :ابيفو - ابروأ عبط ۷۸ : يناثلا مسقلا دعس نبا تاقبطو ۰1۷ ؛نادلبلا حوتف»و «نادلبلا مجعع»

 .(فايسألاو ناجراب ىلع راغأو ًادجسم اهیف ذختاو)

06/1 

 .(سراف) مسر «نادلبلا مجعم»
 .هريغو - 4١/4 هربرج نبا خيرات»

 .«ةيقرشلا ةفالخلا نادلبو

 ag .۸۱/4 هریرج نبا خيرات»

 .ریثالا نبال «لماکلا»



 ةاخاوللام اشن ى ع واوْضأ

 ماير يلع اص لوس اربع

 «ةنيدملا لهأ نم ًالجر رشع ينثا عم ىلوألا ةبقعلا ةعيب کم لوسرلا دقع نأ دعب

 ؛نآرقلا مهئرقُي ءابيف مالسإلا رشنب موقي ناك يذلا «ةنيدملا يف ريم نب بعصم حاجنو
 .ًاراشتنا ةنيدملاب ةعيبلا هذه دعب مالسالا دادزا ؛نیدلا يف مُههَففبو «مالسالا مهملعيو

 «ةنيدملا يف نيملسملا ربح ريب لوسرلا ىلع صقو ةكمب بعصم قحل مرحلا رهشألا ينو

 رثكأ ديدجلا ماعلا اذه جح مسوم ةكم ىلإ نوؤيجيس مهنأو ؛ةوقو ةعلم نم هيلع مه امو

 . اإ مظعأر ًاددع

 م 5 ةنيدملا ىلإ ةرجملا يف ريكفتلل لقلت لوسرلا اعد مالسإلا نم ةنيدلا برع فقوم نإ
 .ًاناطلسو ادع موي لک نودادزپ كانه هعابتأ نأ ملع امدنع ةصاخو

 ةسمخ مهيب نم ناکو «نيريثك ةنيدلا نم جاحلا ناك ةيداليم ٩۲۲ ةنس يو

 عراس « مهمدقمب لس هللا لوسر ملع اف (۲) ناتأرماو الجر نوعبسو ةئالث ًاملسم نوعبسو

 .ةبقعلا دنع هب اوقتلی نأ مهدعاوف « مهدادعتسا نسح فرعو ارس ممناعزب لصتاف

 نم براحأ مكنم انأو يم من اهيجومع هلل لوسرلا رقأ يلا ةعيبلا تدع كانهو

 : اضيأ لإ لوسرلا ربع اك ةنيدملا لهأ ىلع ناك لباقملا يفو «متملاس نم ملاسأو ميراح

 .«مک ءانبأو مک ءاسن هنم نوعنم امم ينوعنمت نأ ىلع مكعيابأ»

 اوکرتب نأ هباحصأ رمأ ةنيدملا برع تات قدص نم يع لوسرلا دكأت نأ دعبو
 درت نأ تلواحف ءرمألل تنطف ًاشيرق نکل «الیف ارفن وأ یدارف نورجاهی نیقرفتم ةكم

 .سايتب :اهباوص ةفحصم (سايلب) ةملكو ۷۹/4 :يناثلا مسقلا (40)

 .ًاطح اذهو (سايل اهمسا ممت يبل ةيرق يف قيرطلا يف تاف) :40/۰ يلكرزلل «مالعالا ينو

 .رشنلاو ةمجرتلاو ثحبلل ةماعلا راد عبط )٤١(
 ۲۹۸/۱ :«ةيقرشلا ةقطنملا» باتك يف ابترکذ )٤۷(
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 لوسرلا لتق تلواح ةرجما حاجنب ترعش امدنعو .ةكم ىلإ هدر تعاطتسا نم لك

 ٩( قیدصلا ركب يأ ةبحصب ارس هل لوسرلا رجاهو «لشفلاب ءاب مهریبدت نأ الإ هلع

 .(ضر)

 ديطوت ىلع لمعي أدبو ءًاميظع ًالابقتسا ةنيدملا يف هب لوسرلا لبقتسا دقو
 يتلا لكاشملا ضعب هباج يلب لوسرلا نأ ريغ .ةيمالسإلا ةيبرعلا ةلودلا ءانبو مالسإلا

 هباحصأ نيب اًمحلا يشفت لكاشملا ةلمج نم ناكو «عرابلا يسايسلا هبولسأب اهيلع بلغت
 كلذو (ايرالملا) یمخلاب و و ءوبوم هنیدم یّتکس دعب اوداتعی مل نيذلا (*) نیرجاهلا نم

 ضارمألا نع دیعبلا فاجلا خانلا ثيح ةكم نم نورجاهلا ءاج اني ءاهيف هايملا ةرثكل
 . هايل ةزثك اهببست يتلا

 مهتدایس نادقفب اورعش نيذلا ةنيدملا ءامعز ضعب نم ةمواقم هَ لوسرلا هباجو
 لعحي يمالسإلا نيدلا نأ ذإ . ۷ ةيسايسلاو ةيعاجالا مهزک ارم نادقفو « مهرئاشع ىلع
 ناف «راجش وأ ثدح نم ةنيدملا هذه لهأ نيب ناك ام هنأو عاطملا ديسلا هير لوسرلا

 ۱ . رتل لوسرلاو هللا ىلإ هدرم

 لهأ ةرظن ةلكشم يه هعابتأو هب لوسرلا اههباج اهدقعأو ةلكشم بعصأ نكلو

 سملن نأ نكميو ؛نیرجاهلا نم نيدلا يف مهناوخإ ىلإ ةيعاّيجالا (راصنألا) ةنيدل
 ةروصب ةنيدملا عمتجمو «ةّماع ةروصب يلبقلا عمتجملا ةعيبط انفرع اذإ ةلكشملا هذه مظع

 ۱ .ةصاح

 كانه نأ نم مغرلا ىلع «مالسإلا لبق برثي لهأو نبيكم ا نيب سفانتلا ناك دقل
 ناكس نأل كلذو «نيتفلتخم نيتلالس نم اهنال ایپنیب ٩ ةبيطلا ةيدرفلا تاقالعلا ضعب

 ناكس «نویناطحقلا امه بسنلا يف «نيتفلتخم نیتعومجم ىلإ نومتني ةيبرعلا ةريزجلا
 نم ةنيدملا ناكس ىمتنيو ۰۲۱ ةريزجلا طسو ناكس نويناندعلاو «ييرعلا بونجلا
 رهظبو . ۲۱ ش شیرق عم فالخ ىلع اوناك نيذلا «لوألا ةعومحا ىلإ جرزخلاو سوألا

 . "نیب فلح كانه نكي مل هنأ
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 مظنلا اهسفن تناك ةيعاّجالا مهمظن ةيبرعلا لئابقلا نم برثي ناکسل ناك الو

 الع موقي ةيعاّجا ٌةَدْحَو ی ةليبقلا نأ أ لعن نحنو «ىرخألا ةيبرعلا لئابقلا نيب ةدئاسلا

 لصأ نم نورّدحَتم مهنأ ىلع مهسفنأ ىلإ ةدحاولا ةلیبقلا دارفأ رظنيو «يودبلا ماظنلا

 ىلع اًيرظن نيواستم ههفأ نودعي هي اوناك اذ ءةليبقلل ىلعألا دجلا وه «كرتشم دحاو

 فرعلا نوناق همّظن ام لكب نوعتمتيو «ةماعلا ةيلبقلا تابجاولاو قوقحلا يف ءلقألا

 ماتلا نماضتلا ساسأ ىلع «تابجاو نم هضرف ام لك مهيلع ناك اك «قوقح نم يلبقلا

 .كرتشملا مدلا لظ ی هتعاجو درفلا نيب

 مهو ءءافلحلا د دادع يف مهف < ؛مهنیب دارفألاو ىرخألا لئابقلا نم نکسی نم امأ

 مينكلو مدلا ةطبار اهدارفأب مهطبرت الو «ةليبقلل ىلعألا دجلا نم نوردحتب ال نيذلا

 وأ :ةريصق ةرتف اهدارفأ دحأ ةياح وأ اهتیاح تحت مهسفنأ ضرب ةليبقلا ىلإ اوا

 مل نإ مهثرتو ءاهنم ادارفأ مهرابتعاب اهئاقلح نع عفادت ةليبقلا نأ عمو .'7ةمئاد ةروصب
 دق يذلا دمعلا ريغ لا ةيد عفد ىلع مهنیمئو ۰۱۱٩ ةليبقلا يف ثراو مه نكي

 ةداع مهتيد نأ یمن ال نأ بحي نكلو ءاولتق نإ مهتيدب بلاطت اهنأ اك «  هنوبکترب

 نأ نم مغرلا ىلعو . ۲ فيلحلاب لتقي ال حيرصلا نأ اك « "7 ءاحّرّصلا ةيد فن يه
 .ىَوَملا وأ فيلحلا ةماعز لبقي ال يوَدَبلا ال (مسق هبحاص اذإ ًایوق حبصي فلحلا

 وه هیناغیس ام «ةرجهلا لبق وأ ءلمألا ملا ذنم سل هل لوسرلا نأ رهظیو
 يف  راصنألا  نيدلا يف ددحلا مهناوخإ نيب مهانكس ءارج نم نيرجاهملا نم هعابتأو

 سوفن يف ةخسرتملا ةيلبقلا ديلاقتلاو ةيعاّمجالا فورظلاب نيقيلا ماع لعب ناك ْذِإ ءةنيدملا

 .ةريصق ةرتف يف اهتلازإ بعصت يلاو ءةيبرعلا لئابقلا

 هنم عمن ام كحَتْمَتل» ةبقعلا يف راصنألا نم ًادهع ذأ هَ لوسرلا نأ ظحاليو

 ىسيعل نّييراوحلا ةلافكك ءالفك مهيف اب مكموق ىلع مت من » دور لوسرلا لوقو . نر

 یلع» يم هللا لوسر مهعياب ةيناثلا ةبقعلا ةعيب ينو .218) «يموق ىلع لیفک انأو مرم نب
 ءافولا ىلع مش لعجو ؛هّبرل موقلا ىلع طرتشاو هسفنل ذحأو «دوسألاو رمحألا برح

 , ۲۲ «ةنلا كلذب
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 دج ال اننأ ًاقح فسولا نم نأ الإ «ةبقعلا نع صوصن لوصو نم مغرلا ىلعو
 نعو «جرزفلاو سوألا نم «راصنألا عم مَ لوسرلا تاقافتا نع ةيفاك لیصافت

 لام ال نم ةلاغإب موقیس نمو ؟مهنکاسم نوكتس نْيأو «شيرق نم نیرجاهلا لبقتسم
 عمتجما ةعيبطب ًافراع ناك بب لوسرلا نأ رهظيو .؟مهيلإ ةيعاّجالا ةرظنلا يه امو ؟هل

 يف هتاضوافم يف كلاذ ري مل هنأ الإ نیرجاهلا نم هعابتأ هجاوتس يتلا لكاشملاو يودبلا
 ةبقعلا رضح نم َّنأ اك « ةعيبلا دقع رخؤت ابر ليصافت يف لی نأ ذرب ل هنأ ْذِإ ءةبقعلا

 دعاس ال عضو يف ناك هُم لوسرلاو اذه .مهسفنآ الا نوشي اونوكي مل راصنألا نم

 «شيرق ىد ديازت نم هعابتأو هنومحي راصنأ ىلإ ةجاحلا ٌدشأ يف وهو «ةعببلا ريخأت ىلع

 امو نيرجاهملا عضو ريدقت كرت لب لوسرلا نأ رهظب اك .ةضراعملا تّدتشا نأ دعب

 .اهفورظ بسح اهلحب موقبل اهتقو ىلإ لكاشم نم هقفاريس

 ةرظنلا نم هباحصأ فقوم ةجارحب رعش ةنيدملا يف نورجاهملا رقتسا نأ دعب نكلو

 .ىوأم الو لام الب مهمظعمو ءابرغ مهنأو ةصاخو ةنيدملا لهأ لبق نم مهیلا ةيعاّمجالا

 رعش نم كلذ نیو «ةنيدملا يف ًابيرغ هرابتعا ىلع ةمواقم هسفن هِي لوسرلا ينل دقو
 :اهوقب هيلع ةنيدلا لهأ ضرحت تناك يلا ناورم تنب ءامصع

 جرزخلا ينب تسابو فوعو  تيبّنلاو كلام ينب سابق

 ججنسم الو دارم نم الف مسکرغ نم يواتا ممعمطأ

 ١ جحیلملا قرم یجئرب اك  سوژرلا لثت دغب هنوجرت

 ماظن لحم لحي ماظتب ةلكشملا هذه لحب ًايدج رکف هَ لوسرلا نأ ظحالن اذل

 نم لعجي فالحألا ماظن ّنأل كلذو «هعابتأ نیشی ءًاقباس انحضوأ اك يذلا «فالحألا

 مهناوخإ نم ًايعاّتجا لقأ مهزكرم حبصيسو «راصنألا ةمحر تحت (نیرجاهلا) شيرق
 كلذو ءهعابتأ نيب تافلاحم مايقب حمسي مل هلم لوسرلا نأ اك. نيدلا يف (راصنألا)

 ةما مهناو : مهئادعأ ّدض ًاينمض نيفلاحتمو ةوخإ نيملسملا عيمج عب مالسالا نأل

 . "9 مالسالا يف فلح ال هنأو 3 نود نم ةدحاو
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 موهفم نم صلح هنم ةلواو «ينرعلا عمتجما ةعيبطل هب لوسرلا مهفل ةجيتنو
 ثيح ةنيدلا يف ةاخاؤملا ماظن هلم لوسرلا عضو ءءالو نم هنع جتني امو فالحألا

 انب "دعس نبا يوري اک ر دب ةكرعم لبق كلذ ناكو ءراصنألاو نيرجاهملا نيب یحخآ

 ناك : لیقو ءدجسملا مالسلا هيلع هئانب دعب ةاخاؤلا تناكو) : سانلا ديس نبا رک ذي

 . ۳۳ نهشأ ةسمخب ةنيدملا مالسلا هيلع همودق دعب :رمع وبأ لاقو « ىّتبِي دجسلاو كلذ

 نيب لَ هللا لوسر فلاح كلام نب سنأ نع ىوريف ةاخاؤملا تدقع نيأ امأ
 يف فلج ال هع هللا لوسر لاق سيلأ :هل ليقف .انراد يف راصتألاو نيرجاهملا

 وأ نيترم انراد يف راصنألاو نيرجاهملا نيب يع هللا لوسر فلاح :لاقف !مالسإلا
 يف هدقع مت هاخاؤملا ماظن نأ اهب دصقي هذه كلام نب سنأ ةياور نأ رهظيو . "ثالث

 .هيبا راد

 : ةكم يف ةاخاؤملا

 ءةكم يف ةاخاؤملا ةسارد نم ب ال ةنيدملا يف ةاخاؤملا ليصافت نع ثدحتلا لبق .

 نيرجاهملا نيب ىلوألا ن نيترم ةاخاؤملا تناكو : (ها/4# ت) سانلا دّيس نبا رک ذی ثيح

 : نيب ىخاف هيم ينلا مهنيب ینآ ةاساوملاو قحلا ىلع ةرجهلا لبق «ضعبو مهضعب

 .باطخلا نب رمعو رکب يبأ -۱

 .(لوسرلا ىلوم) ةثراح نب ديزو بلطملا دبع نب ةزمح -۲

 .فوع نب نمحرلا دبعو نافع نب ناغع -۳
 .دوعسم نب هللادبعو ماوعلا نب ريبزلا - ٤

 .لالبو ثراحلا نب ةديبع ه

 .صاقو يلأ نب دعسو ريمع نب بعصم 1

 .ةفيذح يبأ یوم ماسو حارجلا نب ةديبع يهأ -۷

 .هللاديبع نب ةحلطو دیز نب دیعس -۸

 لي هتلادبع نب دمحمو بلاط يبا نب يلع -4
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 ايف رک ذی ال هنأ الإ «ةاخاؤملا هذه رک ذی هناف [م ۸۹۲ /ه 8 ت يرفالبلا امأ
 .ةنيدلا يف مأ ةكم يف تناك اذإ

 ةدع ةلئسأ نهذلا ىلإ ردابتي ةروكذملا ةاخاؤملا ةمئاق ىلع ةصحاف ةرظن ءاقلإ نمو
 لک نيب ءاحنالا ماق ساسأ يأ ىلعو ؟ةاخاؤملا هذه عفاود يه ام اهنمو «ةباجإلا بلطتت

 ةكم يف نيملسملا يقاب ها رک ذل اذالو ا هذه طورش يه امو ؟تاذلاب نينثا

 یبننا یتمو ؟ةاخاؤملا هذه دفع مَ 7 يكملا دهعلا نم ةرتف ةيأ ينو ؟ةاخاؤملا ةمئاق نمض

 ؟اطوعفم

 ام لکو .ءاخخإلا نم عونلا اذه عفاود فرعی ال ْذِإ اهنع ةباجالا بعصت ةلئسأ هذه

 يطعت ال ةلماش.ةماع ةرابع يهو (ةاساوملاو قتحلا ىلع اوخأت مهنأ) ةاخاؤملا هذه نع هفرعن

 نم لعج يمالسال نيدلا نأ انملع اذا ةصاحخو ةكم يف ةاحاؤملا اظل ًاحضاو ًالولدم

 نأو (ناميالاب انوقبس نيذلا اناوخإلو ال رقغا انبر) نيّدلا يف َةَوْعَأ هب نينمؤملا ةفاك
 ثيحو ءارضلاو ءاّرسلا يف ذ ةدحاو ٌةَبْصَُع مهو « مهيلع یّدّیعا نم ىلع مهيديأ نينمؤلا

 .ثحابلل .ةديكأ ريغ ةاخاؤملا هذه تاريسفت ةبأ ءاطعإ ناف نيدلا يف ةوخإ نينمؤلا نأ

 قلعتت بابسأل وأ ةيسايس بابسألو ةرَحأم تعضو ةمئاقلا هذه ّنأِب لوقلا نكيو
 ريسفت نکع ال هنأل كلذو «ةمئاقلا يف نيروكذم نينثا لك نيب ةيصخشلا تاقالعلاب

 حوزتیو خألا موهنع هاخأ نوکی فیکو (ضر) بلاط يبأ نب لعل ب لوسرلا ةاخاوم
 يبنلا ناضحأ يف ىَبْرَت هسفن يلعو ةاخاؤملا هذه لثم ةدئاف ام مث . هيب يبلا ةنبا ةمطاف

 .» ! ؟همع نبا وهو هتبب يو ا

 تعضو ول ىتحو «ةكم يف نيملسملا ءامسأ لک ةمئاقلا ركذت مل اذان فرعن ال اننآ اك

 مهددع ناب ًامْلِع .نيرجاهملا لک ءامسأ ركذت مل اهنإف ةنيدلا ىلإ ليم لوسرلا ةرجه دعب
 .ًاريبك ناك نيتلاحلا اتلك يف

 ىلإ اورجاه نيذلا نيملسملا نيب تئدح ةاخاؤم ىلإ ةراشإ ةيآ ركذت ال ةمناقلا ناو اذه
 دالب يف مهو «ةدحولاو طبارتلا نم عونلا اذه لثم ىلإ ةجاحلا سم يف مهو ءةشبحلا
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 : اک و 5
 .سنجلاو نيدلا يف مهنع نوفلتخی سانا نيب نوشيعيو ةبرغ

 ةقالعلا عم مجسنتل ةرخأتم تعضو ةكم يف ةاخاؤملا ةمئاق نأ مج نكمي اذبو
 يمالسالا نيدلا عفاو يس مجسنت ال هبفن تقولا يف يهو .نينث نينثا لك نيب (؟) ةنسحلا

 ْنأ لواح لب لوسرلا نأ قيدصت نکم ال اک «نيدلا يف ةر هعابتأ لک لعجي يذلا
 وعدي هلم لوسرلا نأب ًاملع .هعابتأ نيب لثکتلا ىلإ يدؤي يذلا ءاخإلا اذه لثم لَن
 نع رظنلا ضغب نيملسملا ةفاك نيب ةبحلاو « ىخاتلاو ةديقعلا ةدحوو «نیدلا ةدحو ىلإ

 يغبي ناك ةمئاقلا هذه عضاو ّنأب ةيناث ديكأتلا نكميو .صخشلا وأ سنجلا وأ ةريشعلا

 .ةيسايس دصاقم اهئارو نم

 : ةنيدملا يف ةاخاؤملا

 الیصفت مهزثكأو ةاحاؤملا اولوانت نيذلا نيخرؤملا عسوأ وهو ءدعس نبا رک ذی

 اجر نيعست اوناكو) :ةنیدلا يف يب لوسرلا مهنيب ىخآ نيذلا ددع نع نيتياور
 :ةئم اوناك :لاقيو .راصنألا نم نوعبرأو ةسمخو «نيرجاهملا نم نوعبرأو ةسمخ

 ةسمخلا مجرتي هفت دعس نبا نأ الإ .(راصنألا نم نوسمخو نيرجاهملا نم نوسمخ

 ةعسن مهل هتمجرت لالخ ركذيو ردب ةكرعم يف كراش نمم نيرجاهملا نم نينامنو

 دنع اونكس نيرجاهملا نم نيعبسو ةسمخ ركذيو .راصنألا 0س اوخات طقف نيسمخو
 موثلك یحت انیب ءمدهلا نب , موشک دنع اونكس مهنم رشع ةينامثنأو «راصنألا نم مهناوخإ

 نم عم رک ذی ملف هم لوسرلا مالغ ؛نارقش حلاص امأ .بلطملا دبع نب ةزمح عم

 ةملس نب نمحرلا دبع دنع اونكس نيرجاهملا نم ةعبرأ نأ اك .نكس نيأ الو یحات
 نكس دقف ناّمع نب ناثع امأ .نيرجاهملا نم دحأ عم ىحآت هنأب رک ذي مل اب «ينالجعلا
 شب نب داع دنع انكس نينثا ناو .هعم یحآت هسفن تقولا يفو «تباث نب سوا دنع

 ريخألاو «ةفيذح يلأ ىلوم ماس وهف يناثلا امأ «هعم ىخآت دقو ةبتع نب ةفيذح وبأ امهو

 .يراصنألا صعام نب ذاعم عم ىخات

 ءالؤه نم دحاو انيب رذنملا دبع نب رشب دنع اونكس نيرجاهملا نم رشع ةتس نأ اك

۱۷۱ 



 نیرجاهلا نم ةعبسو .رذنملا دبع نب رشب عم ىخات لقاع يأ نب لقاع وه رشع ةتسلا
 مهريغ عم وأ مهنم دحاو يأ عم اتي مل ريخألاو ينالجعلا ةملس نب هللا دبع دنع اونكس

 نب ليفطلا عم ىخآت ايب ةبقع نب دمحم نب رذنملا دنع ةثالث نكسو .نيرجاهملا نم

 ةملس نب نمحرلا دبع دنع نكس هنكلو هعم نكسي م ريخألاو ؛ بلطملا دبع نب ثراحلا
 يأ نب دعس عم ىحت دعس ایام نب دعس دنع نکس ربخلا بعصُمو .ينالجعلا
 لبق ةنيدملا نكسي ناك يذلا صاقو يبأ نب ةبتع هيخأ دنع نکس ريخألاو «صاقو
 هنأب دعس نبا رک ذی يذلا صاقو يأ نب ريمع هوخأ ًاضيأ ةبتع دنع نكس دقو ةرجما

 نم ةعبرأو «ةمثيخ نب دعس دنع نیرجاهلا نم ةسمخ لزنو .ذاعم نب ورمع عم یعأت
 نب دعس نأو اذه .ةمثيخ نب دعس وأ «مدفا نب موئاك دنع اونكس مهنأ رکذ نيرجاهلا

 ملريخألاو «لاله نب دسألا دبع نب ةملس يبأ عم ىحآت دق ناك بلا دحأ) ةمثيخ

 امأ .رذنملا دبع نب رشبم وأ فوع نب وْمَع ينب ىلع لزن لب ءهعم ىخآت نم عم نکسی
 جوزتو «ريهز يلأ نب ديز نب ةجراخ دنع لزن دقف - هنع هللا يضر - قیدصلا ركب وبأ

 فاسي نب بْيَبخ دنع نكس هنأب ىرخأ ةياور دعس نبا رک ذي انیب ءهعم یحات دقو «هتنبا

 نكي ملو (ةيناثلا ةبقعلا يف بيقنإ رذنلا دبع نب ةعافر دنع اولزت نيرجاهملا نم ةرشع نأو

 هنأب ًاملع «نيرجاهملا نم دحأ عم هسفن ةعافر خب مو «ةعافر عم ىخآت دق مهنم دحأ

 عم ىخات لوألا انیب «ةرارز نب دعسأ ىلع هللاديبع نب ةحلط لزنو .ةبقعلا يف ايقن ناك

 عم یخآت دعسأ نأ رک ذی مو :(ةّمصلا نب ثراحلا وأ بعك نب يِبَأوأ) ديز نب ديعس

 .ءابقنلا دحأ هسفن تقولا يف وهو نيرجاهملا نم دحأ

 .راصنألا مهناوخ| عم نيرجاهملا نم ىخآت نم ءامسأ ين ًافالتخا كانه نأ ظحاليو

 ينأ عم یحات ىرخأ ةياورو «تباث نب سوأ عم ىخآت هنأ رک ذی نافع نب ناثع ًالثف

 نب دمحم نب رذنلا عم ىخات هنأ ركذيف ثراحلا نب ر ليفطلا امأ .ناڻع نب دعس ةدابع

 عم یخآت ثراحلا نب نصحلاو .ورمع نب رشب نب نايفس عم ىخات : ةيناث ةياور يفو ةبقع

 عم ىخات هللاديبع نب ةحلطو .ريبج نب هللادبع عم :ىرخأ ةياور يفو ةدجنع نب عفار
“ela = ۰۳۹ 4 هر  - 

 نب رمعو .ةمصلا نب ثراحلا وا بعک نب يبا عم :ةيناث ةياور يو ديز نب ديعس
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 رک ذن نيب (ةکم ةاخاؤم اهب دّصَعُب امر) قيّدَصلا ركب بأ عم ىخآت هنأ رک ذی باطخ ا

 اب ءارفع نب كلام وأ «كلام نب باتع وأ «ةدعاس نب موع عم ىخات هنأب ةيناث ةياور

 ۳ س رس 2 ۲

 ؛مدهلا نب موثلك عم یخات بلطلا دبع نب ةزمح مهو مهدنع اونكسو ءراصنألا نم

 نب ناغعو .ةمثيخ نب دعس دنع نكس :هسفن دعس نبال ىرخأ ةياور يفو .هدنع نكسو
 2 هسا ورق ۰ ۷ 5 7 مس 8

 رشب نب دابع عم ىخات ةبتع نب ةفيذح وباو .هدنع نکسو تباث نب سوآ عم ىخات نافع
 رکب وباو .هدنع نکسو عیبرلا نب دعس عم ىخات فوع نب نمحرلا دبعو .هدنع نکسو

 .هدنع نکسو دیز نب ةجراخ عم ىخات قیدصلا
cde 3 ۴ e ۲ 

 رثكا نا - انتلصو ةعاق لمشاو عسوا انرکذ اك يهو دعس نبا ةعاق نم رهظیو
Ge: ۳ 

 ناو .راصنالا نم مهريغ دنع اونكس لب « مهعم اوخات نم دنع اونكسي مل نيرجاهملا

 ىلع مفوزن رصتقا نیرجاهلا نأو «نیرجاهلا نم ريبك ددع هدنع نكس ًانّيعُم اددع كانه

 , ۳" يرذالبلا رك ذب اک (مهزواجتي مل فوع نب ورمع ينب)

 الإ ركذت ال نكلو نيرجاهملا نم نيسمخو ةعست ءامسأ لمشتف مزح نبا ةمئاق امأ
 2ع ۲ 5 01 1 0 - 0

 مع

 .مهعم اوخات نم دنع اونکسی مل نیرجاهلا مظعم

a F 

 نم لك دنع نيرجاهملا نكس لوح ةدراولا تامولعلا ةحص ىلع لدتسن نأ نكميو

 نكس لوح قاحسا نبا اهُمَدَقُي يتلا تامولعملا ىلإ عوجرلاب مزح نباو دعس نبا
 ۰ 8 و مس

 «نیرجاهلا نم نیرشعو ةعست ءاسا طقف رک ذي قاحسا نبا ناب املع «نیرجاهلا
 4 ع ۲ 4 - 1
 صنو .مشزانمو نيرجاهملا ءامساب ةريبك ةعاق رک ذي هسفن وهو « مهعم اوخات نم ءامسأو
 : ينأي اك نيرجاهملا لزانم لوح قاحسا نبا

۱ 0 0 

 هلها نم هب قح نمو ةئيدملا مدق نيح باطخلا نب رمع لزنو :قاحسا نبا لاق)

 ماو دو 5 ۰ 7

 نب سینخو «رمتعملا نب ةقارس انبا هللادبعو ءورمعو « باطخلا نب دیز هوخاو « هموقو
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 تلكَ هللا لوسر اهيلع فلخف رمع تنب ةصفح هتنبا ىلع هرهص ناکو - يملا ةفاذخ

 مهل فيلح «يميشاهقادبع نب دقاوو لی نب ورم نب ديز نب ديعسو - هدعب

 .مهل نافيلح يلوخ يبأ نب ر كلامو «يلوخ يبأ نب یلوخو

 نب ركب نب يلع نب بعص نب مجُل نب لجع يب نم :يلوُخ وبآ :ماشه نبا لاق
 .لئاو

 رماعو «ريكبلا نب لقاعو «ريكبلا نب سايإ : مهتعبرأ ریکبلا ونبو :قاحسا نبا لاق

 دبع نب ةعافر ىلع شبل نب دعس ينب نم مهؤافلحو یکبلا نب دلاخو ءريكبلا نب

 هيلع هعم ةعيبر يأ نب شایع لزنم ناك دقو ءابقب فوع نب ورمع ينب يف هربنز نب رذنملا
 ۱ .ةنيدملا مدق نيح

 ىلع نانس نب بیهضو «ناثع نب هللاديبع نب ةحلط لزتف .نورجاهلا عباتت مث
 نب ةحلط لزن لب :لاقيو .حْنسلاب جرزخلا نب ثراحلب يخأ , "7 فاسإ نب بيخ
 راجّنلا ينب يخأ قرارز نب دعسأ ىلع هللاديبع

 زانک دم وبأو تئراح نب دیزو «بلطلا دبع نب ةزمح لزنو :قاحسا نبا لاق

 نب ةزمح افیلح  ناّيوَتَمْلا دثرم هنباو - نیصخ نبا لاقیو :ماشه نبا لاق .نصح نب

 ينب يخأ مد نب موثلك ىلع هع هللا لوسر ىلوم ةشبكو بأو تا «بلطلا دبع

 نب ةزمح لزن لب : :لاقبو «ةمثيخ نب دعس ىلع اولزن لب : لاقیو .ةاّبقب فوع نب ورمع
 .لاقي كلذ لك راجنلا يب يخأ ةرارز نب دعسأ ىلع بلطملا دبع

 نب نيصحلاو «ثراحلا نب ليفّطلا هوخأو بلطملا نب زب ثراحلا نب ةديبع لزنو

 ينب وخآ حب دعس نب طیوو «بلطملا نب ةدابع نب ةئ نب حطو «ثراحل

 ىلع ناوزغ نب ةبتع ىلوم «باّبخو يصق نب دبع ينب وخأ مع نب بیلطو «رادلا دبع
 .ءابقب نالّجَصْلَ وخأ ةملس نب هللادبع

 يمخأ عيبرلا نب دعس ىلع نيرجاهملا نم لاجر يف فوع نب نمحرلا دبع لزنو
 .جرزخلا نب ثراحلب راد يف ‹جرزخلا نب ثراحلب

۱۷ 



 .ىَبَجْحَج ينب راد ا ل ةا

 نب ذاعم نب دعس ىلع «رادلا دبع ينب وخآ «مشاه نب ريمُع نب بعْضُم لزنو
 .لهشألا دبع ينب راد ي لهشألا دبع يب يخأ «نامعُتلا

 ناوزغ نب ةبع لزنو .. . ةفيلح يبأ لوم اسو «ةعيبر نب ةبتع نب ةفيذح وبأ لزنو

 .لهشألا دبع راد يف «لهشألا دبع ينب يخأ شقو نب رشپ نب داّبع ىلع رباج نب

 يب راد يف تباث نب ناّسح يأ ءرذنملا نب تباث نب سوأ ىلع نافع نب ناع لزنو

 يق نيح هيكبيو ؛نانع بحي ناّسح ناك كلذلف راحل

 ناك هنأ كلذو «ةمثيخ نب دعس ىلع نیرجاهلا نم "بازعألا لزن : لاقب ناکو

 .٩۲۳(ناک كلذ يأ ملعأ هللاف ءاَيَرَع

 نيرجاهملا نم رشع ةينامث ركذ قاحسا نبا نأ ظحالنف «ةاخاؤملا مئاوق ىلإ دعنلو

 ءامسأ ىلإ طقف ريشُي هنأ الإ ًارجاهم نیسمخو ةعست رك ذيف مزح نبا امأ .راصنألا عم اوخات

 ةعبرأ ركذت بيبح نبا ةمئاقو .راصنألا نم نم رشع ةتس عم اوخآت نيرجاهملا نم رشع ةتس

 ةسمخ سانلا دیس نباو .راصنألا نم نیسمخو ةعبرأ عم نيرجاهملا نم نيسمخو

 رفعج ةاخاوم سانلا ديس نبا دنع ءاج اك يدقاولا ركنأ دقو .نيفرطلا الك نم نيعبرأو

 رذنملا عم ّرذ يأ ءاخإ ركنأ اك .ةشبحلا يف ناك ًارفعج ّنأل لبج نب ذاعل بلاط يبأ نب

 نيترم نوعضم نب نانع ركذ اك .ارْدَب دهشي مل هنأو « ةنيدملا نع لوألا ةبيغل ءورمع نب

 .ةلضن نب ةدابع نب سابعلا عم ىرخأو نالا نب مثيلا يأ عم ىخات ةرم

 ةمئاق نأ رک ذلاب ريدجلاو نيفرطلا الك نم نیرشعو نينثا ءامسأ طقف رک ذی يرذالبلاو
 عم اوخات نيعبسو ةثالث لصأ نم ةبقعلا رضح نم رشع ةعبس ءامسأ ركذت دعس نبا

 نم ًاددع مهدنع اونكسأ ةبقعلا دهش نمم طقف ةعبرأ نأب ركذت نيح يف نيرجاهملا

 .نیرجاهلا

 نکع اونکس نیو اوخات نم نم عمو «نیرجاهلا ءامسأ نع ضرعلا اذه انمدق نأ دعب
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 نم هعابثآ اههباج يلا ةعانجالا لكاشملا لح ةاخاؤلاب ماق ام لوسرلا نأب لوقلا
 ةرظن مهیلا نورظني اوناكر اصنألا ن ذا ءراصنألا مهناوخإ نيب مهانكس ةجيتن نيرجاهملا

 ني هيف يواسي «دیدج ماظنب فلح ا موهفم لدبي نا أ تم لوسرلا دارأ اذهلو .فيلحلا

 2 هلو لوأل اومهف راصنألا ناب لمتحا نف كلذ د عمو .راصنألاو نيرجاهملا نم هعابتأ

 ةعببط نع راصنألا بناج نم راسفتسا يأ نأ الا (ءالولا) فلحلا سفن يه ةاعن اولا
 نيب 3 هللا لوسر یحآ) الإ ةاخاؤملا طورش نم نأب رک ذت انرداصمو اذه رتب 7 ءاخ الا
 دحا تم ب ملف ماحرألا يوذ نود اوثراوتي نأو ةاساؤملاو قحلا ىلع راصنألاو نيرجاهملا

 مر ثیراولا تراصف نان و ةروس تلزن یتح هبحاص نيبو هنیب ةاخاوملا تناك نم .
 نآ ىلع نیرجاهلا نيب 1 هللا لوسر یخاو) :يرذالبلا فیضیو  (ةاحاؤملا نود
 نود ثاریلا مهناوخا بلط «ردبب بيصأ ص بيصأ الف ماحرألا يوذ نود اوئراوتی

 لکب هللا نا هللا باتک يف ضعب یو مهضعب دعب ماعرالا اوُنوأوإ» تلزنف «ماحرألا يوذ

 . ۳۳ (ثاريملا يف ةاخاؤملا تعطقناف (//لافنألا) يلع ۽ يش

 نأ ىلع نيرجاهملا نيب ىخآ تب لوسرلا َّنأب رک ذب يرذالبلا نأ نم مغرلا ىلعو
 نم نيرشعو نينثا ءامسأ ةرشابم صّلا اذه دعب ركذي هسفن يرذالبلا نأ الإ ءاوثراوتي

 ابر يرذالبلا صن نأ رهظب اذکهو .راصنألا نم نيرشعو نينثا عم اوخات نيرجاهملا

 .نيرجاهملا دعب (راصنالا)و ةملك هنم تفذح

 اعر وأ «ةرخأتم تعضو اعر ةاخاؤملا صوصن يف «ثاریلا ىلع لدي ام دورو نا
 لبق هيلع اوناک اك «ثرالا دح ىلإ ٌلصت ةاخاؤملا نأ ىلع مهدحو راصنألا اهمهف

 . آلا امهدحأ ثريف بسن نيب سيل لجرلا فلاحي لجرلا ناك) ثيح «مالساللا
 . 29 هتكرت سدس اوذخأي نأب مهءافلح نوئري ةنيدملا لهأ ناكو

 موهفم نع راصنألا سوفن يف ام نوملعي نورجاهلاو هسفن ر لوسرلا ناك ایرو
 رود يف نونكسي اوناك نيرجاهملا نأل ردب ةكرعم لبق كلذ رب مل هنأ الإ ءةاخاؤملا
 هزكرم نسحتي نأ لبق يلبقلا فرعلا دِ فقي نأ يب لوسرلا لواحي مل كلذل ءراصنألا

 نأ اف عيطتسي نییوق يداصتقاو يسايس فقوم يف نورجاهملا حبصيو ءةنيدملا يف
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 [راصنألا ] مهرود يف نورجاهلا ناكو) :يدقاولا رک ذیف « نيرجاهملا نم هعابتأ دعاسپ
 عدا : لاقف ساّمش نب سيق نب تباث اعد يضل ينب قي هللا لوسر منغ الف « محل اومأو

 اعدف .اهلك راصنألا : قم هللا لوسر لاق ؟هللا لوسر اي جرزخلا تباث لاق ! كموق يل

 ركذ مث ءهلهأ وه اب هيلع ىتثأو هللا دمحف هلل هللا لوسر کت «جرزفلاو سوألا

 : لاق مث . مهسفتأ ىلع مهترثأو مهزانم يف مهايإ مهازتإو نیرجاهلاب اوعنص امو راصنألا
 ناكو ريصنلا يب نم يلع هللا ءافأ امم نيرجاهملا نيبو مکنیب تْمَسق مثببحأ نإ

 مهتیطعآ متببحأ ناو مكلاومأو مكنكاسم يف نكسلا نم هيلع مه ام ىلع نورجاهملا

 لب : هللا لوسر اب : الاقف ذاعم نب دعسو ةدابع نب دعس ملكتف مکرود نم اوجرخو

 اب انمّلسو انیضر :راصنألا تدانو .اوناك اک انرود يف نونوكيو «نيرجاهملل همسقت

 . 59 (هللا لوسر

 عم نكسي يب مهم اددع لقألا ىلع وأ نیرجاهلا نأب حوضوب رک ذي صنلا اذه نإ

 ثيراوملا ةيآ نأب انملع اذإف ةرجهلل عبرأ ةنس ريضنلا ينب ةوزغ ىتح مهرود يف راصنألا

 رمَتسا راصنألا عم نيرجاهملا ىنكس وأ ةاحاؤملا ماظن نأ ينعيف (ه ۲ ةتس) رذلب دعب تلزت

 نأب يب لوسرلا رعش امدنعو .اهدعب ام ىلإ مهضعب ىنكس رمتسا ايرو .عبرأ ةنس ىلإ
 ضرأ لك يف هباحصأل طبخ . ۳۹ (نیرجاهلا نم مهيلع لزن نم ىلع ءاخشآ) :راصنألا
 مهنكمي مل نيملسملا نم موق ماقأو) :اهططح نم راصنألا هل تو ايفو ءدحأل تسيل
 90 (هدنع اولزن نم ىلع «ءابقب ءانبلا

 اك ثرالا ىلإ يدو نأ ةاخاؤملاب دصقي مل هللا لوسرلا نأ حوضوب ىرن اذكهو
 نأ الإ .ثرإلاب ةبلاطملل راصنألا مامأ لاجلا تحنف ردب ىلتت نأو ءراصنألا اهمهف

 ..(ضعبب لأ ْمُهَضْمَي مارا اولوأو) مهل حضوأ ميركلا نآرقلا

 ءب لوسرلل ًافرشو ًارصن تققح يتلا رذب ةكرعم دعب ةاخاؤملا حيضوت نأ رهظبو
 عزانم الب قيقحلا دیسلا هنم تلعجو «ةنيدملا يف ةيسايسلاو ةيعاتجالا هتناكم نم تدازو

 مهتايظنت مهو ةنيدملا يف ةوق مهو « عسوأ ذوفن مهل حبصأ نيرجاهملا نأ اك ءاهيف

۱۷۷ 



 مهو «مینیب نولقاعتی مهتعبر ىلع شيرق نم نورجاهلا) : مهيناع ءادف نع نولووسو
 هوب لوسرلا حضوا دقف اذلو ۳۳ (نينمؤملا نيب طسقلاو فورعلاب مهناع نود

 ل اذپبو .ثیراولا ةيآ يف مركلا نآرقلا كلذ دكأو ثرالا ينعت ال ةاخاؤملا نأب راصنألل

 ةطبار اس لوسرلا یقبأو «ثیراولا يف راصنألا داقتعا لازآ امنإو ةاخاؤمل لطی

 .راصنألا مهناوخإ عم نونکس نیرجاهلا ضعب ينبو ءنيّدلا يف ٍةوخألا

 نیرجاهلا لک لمشي ناکو هب لوسرلا هب ماق ةاخاؤملا ماظن ناب مزجلا نكمي اذل
 رک ذي اك ًایداصتقا نكي مل ماظنلا اذه نم يسيئرلا ببسلا نأو «ةلماك مئاوق انلصت مل ناو
 نم د اهوبلج ًالاومأ أ اومدعي م نيرجاهملا صعب نأل «نوثدحملاو ءامدقلا نوخرولا

 ۳ نأ اك . ۳ لاو لاملاب نودفارت اولعجو) : هلوقب كلذ يرذالبلا دكؤيو . ةكم

 فآلا ةعيس هعمو نافع نب نائع رجاهو ‹ مهرد تالا ةسمخ هعمو رحاه ركب

 را دين العجي ام اذهو گام اومدعي مل نيرجاهلا ضعب نأ رهظي اذكه و. ۲۳٩ مهرد

 نأ امك لالا نم ةعسلا هذه يف امهو يداصتقا ببسل ناغعو ركب يأ ةاخاؤم ببس يف
e 0 4 ۶0 0 4  

 ناکو صاقو يأ نب ةبتع ابهیخأ ىلع الزن صاقو يبأ نب ريمع هاخأو صاقو يلأ نب دعس

 ةكم لهأ طاشن نأ اك .ةيداصتقالا ةاخاؤملل ارم ىرن ال اذل «ةنيدملا نكسي

 .ةرجهلل ىلوألا مايألا ذنم قوسلا ىلإ نولزني نیرجاهلا ضعب لعج يداصتقالا
 يف مهناوخإ ىلإ دازو نکس نم هبط تادعاسم اومّدَق راصنألا نأ رکنی الو اذه

 ةفاض ىلإ وعدت يلا ةيرعلا لا عفادب ناك اذه مهلمع 7 لإ ؛نيرجاهملا « نیدلا

 نيدلا يف مهناوخا ةدعاسم ىلإ وعدت يتلا «ایلعلا ةيمالسالا سلا لا ةفاضإ بيرغلا
 ۶ 5 هع ۶ 0

 اولبقتسا نيذلا راصنألا نم تءاج ةيلالا تادعاسملا ناب لوقلا نكمي اريخاو .ةديقعلاو

 .نيرجاهملا نم مهئاوخإ مشزانم يف

 لكاشملا لح هنم فدا ناكف ی لوسرلا هعضو يذلا ةاخاؤملا ماظن امأ

 .ريغ سيل ةيعامجالا

 يلسعلا حلاص دلاخ روتكدلا :دادغب ةعماج - بادآلا ةيلك

۱۷۸ 



 رداصلا ةديرج

 [مالاا/ /۸۱۵۰ ت] قاحسا نب دمحم :قاحسا نبا ۱

 اقسلا یفطصم قيقحمن ۰۲ ط ناءزج ماشه نب كلملا دبع بیذبت ةيوبنلا ةربسلا

 ۱۹95۵ « ةرهاقلا ؛نورخاو

 ]م 417 /ه۳۵۲ تز نيسحلا نب , يلع :يناهفصألا - ۲

 .دعب اف ۱۹۳۰ تيرصلا بتكلا راد عبط .«يناغألا»

 [مم58 /۵۲۵۱ ت] ليعامسا نب دمحم :يراخبلا ۳

 .ه ۱۳۹۱ دابا رديح «حيحصلا»

 [۸۸۹۲ /ه ۲۷۹ ت] یجب نب دمحأ :يرذالبلا - 4

 .۱۹۵۹ «ةرهاقلا «هّلادیمح دمحم قيقحت ۱ج «فارشألا باسنأ»

 ( 2 ۶ /ه ۵71 ت] دمحأ نب يلع دمح وبأ :مزح نیا ه

 .خیرات الب  ةرهاقلا ءدسألا نيدلا رصانو سابع ناسحا قیقحت : «ريسلا عماوج»

 .هللاديمح دمحم : يدابأ رديحلا ٩

 «ةرهاقلا ۰۲ ط «ةدشارلا ةفالحار يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا ةعومح»

 .مم165

 .[م 884 /ه۲۷۵ ت] ثعشألا نب ناملس :دواد وبأ ٠

 156٠. « ةرهاقلا «ديمحلادبع نيدلا يبحم دمحم قيقحت « ءازجأ ؛ «(دواد يلأ نتس»

 .[م ۸٤۳ ۵۲۳۰ ت] دعس نب دمحم :دعس نبا ۸

 .688 - ۱۹۵۷ ۰ توريب « ءازجأ ۸ «یرکلا تاقبطلا»

 /ه۷۳4 ت] ركب يلأ نب دمحم حتفلا وبأ نيدلا حتف :سانلا دّيس نبا- ٩

[ers۱  

 ۰۱۹۳۷ قرهاقلا «ناءزح « (ريسلاو لئامشلاو يزاغلا نونف ف ألا نویع»

 [۸۰6 /۵۱۸۹ ت] نسحلا نب دمحم :ينابيشلا ١

 .۸۱۸۸۳ «ونکل .«راثآلا»

 ۰۹۳۲ /ه۳۱۰ ت] ريرج نب دمحم :يربطلا ١

۱۷۹ 



 - ۱۹۹۰ ؛ةرهاقلا ؛يهاربا لضفلا وبآ قیقحت ءءازجأ ۱۰ «كولملاو لسرلا خیرات»

ı4۱  
 ه ۱۳۲۹ - ۱۳۲۳ ةرهاقلا ««نارقلا ريسفت يف نايبلا عماج»

 .دمحا حلاص : ىلعلا - ۳

 ۲ط .«يرجفا لوألا نرقلا يف ةرصبلا يف ةيداصتقالاو ةيعاتجالا تامظنتلا»
 ١, 954 «(تؤرب

 كسنف 4

 ۰۱۹۳۳ «ةرهاقلا ءيقابلا دبع داؤف دمحم ةمجرت «ةنسلا زونک حاتفم»

 [م17ا0/ /ه ۹14 ت] ىسوم نب ناملس عيبرلا وبأ : يعالكلا - ۵

 ۰۱۹۳۱ «رثازیلا ۰۱ج .«ءافلخلا ةثالثلاو ىفطصملا يزاخم يف ءافتک الا باتک»

 ۶۸۵٩[ /ه ۲4۵ ت] بیبح نب دمحم 5

 ۱۹4۲ «دابآ ردیح هرجا باتك -۱

 ۱۹۹4 .دابآ ردیح .قمنملا باتک ۲۳

 ۰[ ۱۱۷۵ /۸1۸ ت] دمحأ نب يلع :يدحاولا - ۷

 .1489 «ةرهاقلا .«لوزتلا بابسأ»

 [0۸۲۳ /ه١٠ا ت]ز رمع نب دمحم :يدقاولا - ۸

 .1955 :قرهاقلا ءءازجأ ۳ .«يزافلا باتک»
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 .۳۸ - 4۳۵ ص اج قاحسا نبا رظنا
 ریسلا عماوج : مزح نبا دنع ةصقان اندرت ايب ءاهدعب امو 64 ص ۱ج قاحسا نبا دنع ةلماک ةمئاقلا درت

 .۷۸ ص

 .۷ ص ةيسايسلا قئاثولا ةعومجم :هللاديمح دمحم :يدابآ رديحلا ةبقعلا ةعيب صوصن نع رظنا
 اه ذإ نينئا يناث اورفك نيذلا هجرخأ اذإ هللا هرصن دقف هورصنت الا ركب يأ ةبحاصم ىلإ ميركلا نآرقلا راشأ
 نيذلا ةملك لعجو اهورت مل دونجي هدبأو هيلع هتنيكس هللا لزناف انعم هللا نإ نزحت ال هبحاصل لوقي ذإ راغلا يف

 - 8۰/ةبوتلا - (ممكح زيزع هللاو ايلعلا يه هللا ةملكو یلفلا اورفك
 .هك# هللا لوسر باحصأ نم لتعا نم رکذ» 9۹۰ - ۵۸۸ ص ۱ج قاحسا نبا
 نإ للا لوس ايد ها لوس ولاقف مهانكسلا ةللاص ريغ ةنبدملا نأ ةنيرع وأ لكع نم طهر مش دقر

 نم اوبرشيلف اهيف اوجرخ نأ هلبإب هوي هللا لوسر مه رمأق «ةنيدلا انمخوتساف فير لهأ نكن مو عرض لهأ

 ۸ج بطلا باتك) ردصلا سفن كلام نب سنأ نع تایذلا باتك) حيحنصلا يراخبلا رظنأ ءاحلاوبأو اهنابلأ
 .كلام نب سنا نع ۱۱۱ ص لوزنلا بابسأ يدحاولا رظناو ٩۱5 ص

 .اهدعب امو ٩۱٩ ص ۱ج قاحسا نبا يف كلذ ىلع ةلثمأ رظنا

 .۲۰ ص قئاثولا ةعومجم :يدابآ رديحلا

 .بلطلا دبع هلم تيجنأو ةيبرقب نم مشاه جورت دقل

 Caskel, w. “Gamharat AR-Nasab das قف راصنألاو شيرق نم لك“ باسنأ ةرجش رظنا

Geneologische wer k des Hisam Ibn Muhammed al- Kalb vol. I, p.5 ff. 

 ىلع نوجحي ةئيدملا لهأ ناك سمحلا ةقيرط لع جحت شيرق انییف جحلا ةقيرط ًاضيأ لمشي فالخلا ناك
 +۱۷۹ ص ربحا :بيبح نب دمحم رظنا .ةلحلا ةقيرط

Tritton, A.S. “Notes on religion in early Arabia Le Museon Lxxii )1959(, pp 171-25 

 :رظنا :ماشه نب لهج يأ ةضراعم ببسب متي مل هنأ الإ شيرق عم ًافلح اودقعب نأ ةنيدملا لهأ ضعب لواح
 ۰.۳۳۱ - ۳۲۷ ص قمنلا :بيبح نب دمحم

 نب دمحم :شیرق عم تفلاحت يلا لئابقلا نع رظناو 5هدالط, 2 51 مالالا لبق ةاخاؤملا نع رظنا
 ۰۲۹۹ - ۲۷۵ ص قمنملا :بيبح

 ۰۱۰۱ ص(۱۸۸۳)وکنل راثآلا : ينابيشلا ۱۵5ص ج دعس نبا؛ 4! صا”ج يناغألا : يناهفصألا

 ۰۷۹ ص تايظنتلا :يلعلا نماقحتدعت, 1, ۳۳ 63 - 69 رظنا
 ۰۱٩ ص ۳ج يناهفصألا

 .4۱ ص ۳ج يناهفصألا
 751 - ۳۹۲ ص يف خيرات : يربطلا

 .۷ ص يدابا رديحلا ؛456 ص ١ج :قاحسا نبا

 ١77. ص ١ج يزاغلا : يدقاولا

 يف ناك امو مالسالا يف فلح ال» هلوقب اهمرح لي لوسرلا نأ ذإ «ةيسايسلا فالحألا انه فلحلاب دصقت ال
 عداو نيح هيي لوسرلا نأب ًاملع ۴٠١. ص قمنملا : بیبح نب دمحم .هةدش الإ مالسإلا هديزي الف ةيلهاجلا
 يف لدي نأ بحأ نمو «لخد اهدقعو شيرق دهع يف لخدي نأ بحأ نم نأو : مهنيبو هني بک ًاشبرق

 ,Coldziher مالالا لبق فالحألا نع رظناو ۴۰ 4 ص قمنلا «لخد هدقعو «دمحم دهع

 +۱۵۷ ص ۱۲ج يناهفصألا ؛١15 ص كسنف فالحألا ميرحت يف ثيداحألا نع رظناو ؛ 1, مره. 66-6

 مآ
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 رهاطلا مک فیل انّ يسم
 مقلا هباتک نم نيسمخلاو ةسداسلا ةقلحلا رهاطلا داوج يلع روتکدلا ذاتسألا رشن

 ۱۰ «4ج) «برعلا» ةلجمب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملا يف ةييرعلا تاعوبطلا مجعم»

 هذه تناکو . (م ۱۹۸۳ ریارف/ریانی - طابش/۲نوناک - ه ۱4۰۳ ناعیبرلا - ۱۷س

 ىلإ ۰4۱ص نم) ةليوط تاحفص تقرغتسا « (ةيناثلا ةمدقملا  ةمتاخلا» : ناونعب ةرلا

 ذنم  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيفاقثلاو ةيبدألا ةايحلا نع بیتکب هبشآ « (۷۰۳ص

 وج
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 تدهش دقل» لوضفلا فلح نع لب لوسرلا لاق دقو .ةعيارلا ةروسلا ۳۷ ةيآ ريسفت نايبلا عماج :يربطلا
 : يعالكلا «تبجأل مالسالا يف هب يعد ولو ملا رمح هب يل نأ بحأ ام افلح ناعدج نب هللادبع راد يف

 4١". ص قمنملا ۰۱8۸ - ۱4۷ ص ١ج ءافتكالا باتك

 .۲۳۸ ص ۱ج دعس نبا
 ۲۰۰ ص ١ج سانلا ديس نبا

 ۲۰۰ ص ۱ج سانلا دیس نبأ ؛۲۹۲۹ مقر ثیدح ۱۷۲ ص ۳ج نتسلا :دواد وبأ

 .۷۰ ص ريفا :بيبح نب دمحم ةياورلا هذه دكؤيو ۱۹٩ ص اج سانلا دیس نبا

 .۲۷۱ ص اج باسنأ : يرذالبلا
 - رهطلا نبا ىلع درا يف «ةنسلا جابنم» هباتك يف ةيمين نب ميلحلا دبع نب دمحأ خيشلا ةاخاؤملا هذه ركنأ دقو
 الف «فلأتلاو قافرالل تعرش اهنأل :لاق يلمل هلع يلا ةاخاؤم ًاصوصح «نیرجاهلا نيب هوا رکنآ

 .«برعلا» - مجيب اف ینعم

 ۰۲۱۳ ص ۱ج يرذالبلا

 .ردب ىلإ لب هللا لوسر جورخ ىتح همالسإ رخأت لب ءًاملسم هيلع نيرجاهملا لوزن نيح نكي مو
 .4۸۰ ٤۷۷ ص ۱ج قاحسا نبا

 ۷۱ ص رفا : بیبح نب دمحم

 ۰۲۷۰ ص ۱ج يرذالبلا

 قيقحت) ريسفت :ناملس نب لتاقم رظناو ؛ سابع نبا نع ۲۹۲۱ مقر ثيدح 175 ص ۳ج ننس :دواد وبأ
 .۷۸ ص يملا مالسإلا يق يلاوملا ثاريم نع رظناو ۶ ص 1454 ةرهاقلا (ةتاحش دومحم هللادبع

 .۱۲ ص ۱ج نايبلا عماج : يربطلا

 .۳۷۹ ص ۱ج يدقاولا
 .۲۷۰ ص ۱ج يرذالبلا
 .۲۷۰ ص ١ج قباسلا ردصلا

 .(۱) ةقيثولا - ۱۰ ص قئالولا ةعومجم :يدابا رديحلا
 .۲۵۷ ص ۱ج يرذالبلا

 ۰۲۲۱ ص ۱ج يرذالبا



 ةنس یتح اه ۱۳46 .ةنس «زاجحا بدأ» نابصلا رورس دمحم باتک رودص

 . م ۱۹۷۰/ه ۰

 فلؤملا ىلع ايف ىنثأ « ةزجوم ةغيلب ةملكب ةقلحلا هذه رساجلا دمح ردص دقو

 . صصختم ملاعب قئاللا يملعلا رهظلاب همجعم جارخا ليبس يف ةصلخا ةيملعلا هدوهجو

 نابشلا نم ةعومجم اندع نيح ةرم لو هانيأر . فيرعت ىلإ جاتحي ال رهاطلا انذاتسأو

 هانذجو . م5 /ه 1١85 ةنس ةيناطيربلا تاعماجا ضعب يف نيجرختملا نيسمحتملا

 ' ةعماج  بادآلا ةيلكب « ةيبرعلا ةغللا مسقل ةعباتلا ةقيتعلا تارجحلا یدحا يف انمامأ

 ىلإ ليخ اذكه اریبک اماټها انرعي > باس - ضایرلا ةعماج) دوعس كلا

 « بیا دمح أ : كاذنآ دالبلا ىلإ دوعت نيحيرخلا نم ةعومج ربكأ اننأ عم - انضعب

 نسح « (نارهط ةعماج نم اننيب ديحولا) يلدبلا دلاخ دمحأ  يراصنالا نمحرلا دبع
 ‹ مسقلا تارجح انمحز . خماشلا دمحمو حلاصلا دمحمو ادفلا زيزعلا دبع مث « يلذاش

 دوسي « نوديو أرقي ؛ هقاروأو هبتك ىلع بكم « هبتكم يف عباق « هلاح ىلع لجرلاو

 تمص انمثس دقف  انايحأ ثيدحلا ىلإ هجردتسن . كرحتي ال « نكاس . ضییو

 دقو هقاروأو هبتك ىلإ اًعرسم دوعي نأ ثبلي ال مث « بیجتسیف - لاوط تاونس زيلجنالا

 . ةلجلحم (ةيقارع) ةكحضب  جازملا لدتعا نا  انفحتي

 ءارق هفرع يذلا : ریهشلا مجعلا بحاص « رهاطلا داوج يلع انذاتسأ وه مكلذ

 هثوحو هبتكب « كلذ دعبو كلذ لبق هوفرعو ۰ ةيضاملا رشعلا تاونسلا ةليط «برعلا»
 . خلا ثحبلا جبامو لاقملاو دقنلاو ةصقلاو رعشلا يف ةنيصرلا ةريثكلا هتاعجارمو

 ةنس - لوقی اک- هيدل تدلو يتلا « مجعلا ةرکفب اندع نيح انع ًالوغشم ناك

 « كلذ فرعن نكن مل . تاونس ثالث وحنب انتدوع لبق يأ .ه ۱۹۲۱۳ /ه ۳

 يتلا « «ةيناثلا ةمدقلا  ةمتاخلا» هذه يفو . ثرتکن ملف «مجعملا» نع انثدح امبرلو

 ىلإ ةركفلا تروطن فيك انل يوريو « ءيش لك بتاكلا رک ذتي «برعلا» :ةلحم يف ترشن

 اهداترا ىلا تابتكملا رک ذی . قاشمو تابوعص نم اهليبس يف هيقل امو . ذيفنتف لمع

 ةرتفلاو «مجسملا» يف هجبنم حضوي وهو . ةمهلل هل اولهسو هوناعا نيذلا ءاقدصالاو
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 اهلباق يتلا تایصخشلا ضعب دنع فقب نأ ىسني الو . ةياهنو ةبادب اهراتخا يتلا ةينمزلا
 ةريسم يف اهعضوم اًئيبم « ةمهملا بتكلا ضعب دنع لوطأ تافقو فقب دقو ع هلع ءانثأ

 حنجيو « ةيكذلا ةحمللاب ينتكي دقو . دقتناو ثح امبرو « حدتماو داشأ امبرو . روطتلا

 يف ىسني هنكلو « بئاغلا ريمضب هلك كلذ يف بتكي وهو ليصفتلا نم ءيش ىلإ انايحأ

 هلاق ام رركف ىبرملا صرح هيلع بلغ امبرو . ملكتملا ريمض ىلإ عجريف عضاوملا ضعب
 . نانفلا حورب اًنايحأ بتككي دق « ةقيقحلا ءارو ىعسي يذلا ملاعلا فلؤملا نا . هيلع دکأو

 ةكلمملا يف بدألا) : یه < هعم اهفرعنو « رهاطلا اهفرعي نأ ديري يلا ةقيقحلاو

 هتلزنمو « هيف را لمرعلاو « همالعاو هتاهاجتاو هروطتو هتأشن يف « ةيدوعسلا ةيبرعلا

 لوقعملا وأ يجبنملا نم سيلف « هسيردتو هسرد مث < ىرخألا ةيبرعلا راطقألا بدأ نيب

 الو « قارعلا بدأو رصم بدأ (دوعس كلملا ةعماج) ضايرلا ةعماج يف سردن نأ
 . (! هسفن دليلا بدأ سردن

 ناظلا رصح كلاب اف « ةبوعصلا يف ةياغ رمأ هدحو بدألا يف ناظلا رصح نكلو
 « بدألا سرادل هنع ىنغ ال امم ... خلا . ركفلاو هقفلاو ملعتلاو خيراتلا يف ىرخألا

 اهيدأو ةكلمملا يأ امنع فرعي ال ةكلمملا جراخ برعلا نيفقثملا مظعم نع فلتخي ال وهو

 باتكو « «زاجحلا ىلإ ةلحر» ينزالا باتك نع دهعلا هب دعب دقو . ليلقلا الإ اهركفو

 اهب كرتشا ىلا «لبملا» ةلحمو « نابصلا رورس دمحم هبترو هعمج يذلا «زاجحلا بدأ»
 (رمعلا رجف» ناویدو « (ع ۱۹4۲ -۱۹4۵) دادغبب ةيلاعلا نيملعملا راد يف هجرخت دعب

 (ةرهاقلا) لوالا داژف ةعماجي ةساردلا يف هلیمز ناك دقو « لاسغ نسح ىلع رعاشلل
 انك امم رثكأ فرعی هنأ رهاطلا ذاتسألا تبثأ دقل . م ۱۹۹۸ - ۱۹4۷ ةنس نم ءادتبا

 ۱ . عقوتت

 بدقنا انیح «  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةکلملا يف بدألا نع اهدجو يتلا بتكلا امآ
 ىورت ال ةليلق ىهف - ۱۹۲۳ /ه ۱۳۸۳ ةنس ضايرلا ةعماج  بادآلا ةيلكب سی ردتلل

 ةريزج بلق يف ةيبدألا تارايتلا» 5 دبع هللا دبع باتك اهتمدقم يف رک ذی « ةلغ

 دبع باتكو « «ثيدحلا رصعلا يف ءارعش» يساسلا مالسلا دبع باتكو « «برعلا

 ۰ «نورصاعلا دحج ع ءارعش» سيردأ نی هللا
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 ذخأو عستاو ربك مث بدألا نع ناك . مجعلا عضو يف رهاطلا عورشم أدب اذكه

 نوئشلل ةعباتلا ةيدوعسلا ةماعلا ةبتكملا لثم ةماعلا تابتكملا : باوبألا قرطي ثحابلا

 فراعم ا ةرازو ةبتكمو « بادألا ةيلك ةبتكمو « ةينطولا بتكلا رادو « ةنخد يف ةينيدلا

 هللا دبع نسح ةبتکم لثم  ةصاخلا تابتکلاو - فيصن ةبتكمو ةرونملا ةنيدملا ةبتكمو

 ةدج يف ءارشلاو عيبلا تابتكمو - نمحرلا دبع نب هللا دبع ريمألا ةبتكمو يشرقلا

 . ضايرلاو ةنيدملاو

 مجارتلا بتکو تاراتخلا بتك : رداصملا ىتش نم همجعم فينصت يف فلؤملا دافأو

 « تارازولاو رئاودلاو ةيملعلا تاسسؤملا اهردصت ىلا تارشنلاو (ايفارجويلببلا) بتكو

 يف ةكلمملا بدأ تلوانت ىّبلا بتكلا نمو < تابرودلاو تالحلاو فحصلا نم دافأ اك

 ۱ . ةفلتخلا اهقطانم
 نكلو « يدوعسلا مكحلا علطم عم لاحلا ةعيبطب أدبتف مجعملل ةينمزلا ةرتفلا امأ

 مأ ؟ةيدوعسلل هترداغم خيرات - م 14378 /ه ۱۳۸۸ ةنسب اهینیا . ةياهنلا يف ةلكشملا

 قيرط نع مدام لکتسب نأ عيطتسي نيتنس مجعم اب مدقتيف ؟۸۱۹۷۰ /ه ۱۳۹۰ ةنسب

 ماعو . هلعفی نا ررق ام اذه . ةعباتملاو ةلسارلا قیرط نعو « هلصت يتلا تالحا ضعب
 - لوقب اک - هنأ وأ ىنمز دح وه امنإو اًيملع اًدح سيل - بتاکلا رظن يف - ه ۵۰

 ةنس دعب عساولا يفاقثلا دملا ظحالي هناف ۰ كلذ عمو . يملع دح هنم رثكأ ينمز دح

 /م ۱۹۷۰ (ضايرلا ةعماج) بادآلا ةيلك ةلحم ردصت اد م ۱۹۷۰ /ه ۰

 . ؟؟ (ةماهت» دجوت ملأ اًريخأو . ؟ كلذ دعب عبطلاو رشنلا رود رثكت ملأ ؟ه ٠

 نمو . ه ۱۳۹۰ ةنس لبق يفاقثلا دملا اذهل تاصاهرا كانه نأ ررقيف ىرخأ ةرم دوعيو

 « ةلحرم (ةيدوعسلا رادلا)و « ةلحرم (ةماعلا راد) روطتلاو جردتلا ءايشألا ةعيبط
 . اذكه  ةلحرم «بتكلا .ملاع ةلجمدو « ةلحرم « (ةمامت)و

 نيبو هنيب قرفلاو « مجعملا فیلأت يف هتقيرط رهاطلا داوج يلع روتكدلا ركذيو
 تاقلح رشن دعب ترهظ يلا وا هنم تسبتقا يلا ىرخالا مجاعلاو (تايفارجويلببلا)

 اذهو « ایتکم اًمجعم سيل هدعأ يذلا مجعملا نإ : لوقيف «برعلا» ةلحم يف همجعم

 يذلا مجعملا نإ . يبتكملا فافجلاب فتكأ مو « (يويد) ةقيرط ىلع اًباوبأ هعزوأ ل يناف
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 ثحبلل یدصتب نم ديب ةلبسو هنا . يناقث يركف يبدأ ثحب نع (ضوع لدب) هدعآ
 . (تامولعلا رداصمو تامولعلا نم نكمي امو ربكأب هدوزت

 اک انيدبأ نيب يلا (ةمدقملا - هتعاخ» ينف « هجهنم ىلع لدي نأ رهاطلا جانجي الو

 نومسي نم مظعل ةقيضلا ةيجپلاب دقانلا بيدألا درع ىلع لدي ام اًقتا انركذ

 ‹ هتحارصب كيرغيو « هملقب مسري هنا . (نييفارجويلببلا) ةيلابو (نييميداكالا) ب
 خيشلا نع لوقي .ريكفتلا ىلإ كوعديو « ةريثك اًباوبأ كمامأ حتفيو « هددرتب كيدعبو
 : هب هئاقل لوا يف رساجلا دمح

 لمع يف ريسفتلا ةلباق ةمالع ةيأ هيلع دبت ۸ « مالكلا ليلق ناك خيشلا نكلو ..)

 ىلإ ليمأو « بيحرتلا ىلإ هنم ضابقنالا ىلإ برقآ ناك ابرو «اًيدايح» ناك دقل «مجعملا»
 نم فورعم وه امل ناك هلعلف « يردي نمو .. حاجنلاب لمألا ىلإ هنم قافخالا ةيؤر

 : يناثلا ءاقللا يف اًريثك فلتخت ال ةروصلاو

 تبعشتو « هتيحلو «هترتغ»و هبوثب ؛ دمح خيشلا دوجوب .. موي تاذ رفظ ..)
 . بيرغ صخش روضح ىدل هظفحت نم ودبي امو خيشلا مالك ةلق ىلع ۰ ثيداحألا
 ىلإ برقأ ءوه .. وه لجرلا نكلو « اًددحم «مجعملا» عوضوم حتف نم دبال ناكو
 مأ أ ضار وهأ اًصوصخ مجعملا ددصبو مومع عابطنا يأ كحنمي داكي الو « تمصلا
 يف حاجنلا دعبتسي هنأكو < اضرلا ىلإ هنم برقأ اضرلا مدع ىلإ هلعل يردت ال ؟ ضار ريغ

 ىلإ برقأ ناك هنأ وأ دهجلا لذب قحتسي ام دالبلا يف ىري ال هنأ وأ هلقتسب وأ عورشملا
 ىلع نیئراطلا نم دالبلا لخاد رذحلا هنأ وأ « كداشراو تامولعلا كديوزت يف لخبلا
 .«.. وأ ۳ وأ ., دالبلا

 رساجلا انذاتسأ دنع اًرارم فقوت دق رهاطلا ناك اذإو . اماع فلتخیف ثلاثلا ءاقللا اما
 نكلو « «برعلا» ةلجمب هتدالو ذنم طبترا دق مجعلا نألو « قايسلا هيضتقي امل كلذف
 : لثم ةيفاقثلاو ةيبدألا انتحاس يف ةفورعملا ءامسالا ضعب دنع ىرخا تافقو تقی فلؤملا
 دمحم «بيبضلا دمحأ « يعافرلا زيزعلا دبع سيردا نب هللا دبع « سیمخ نب هللا دبع

fg 
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 یرولام ارّيروارلذ يف ی ص ام ۳ 7 مهر 1 1 ۰ 9
)۲( 

 يکلا دهف نب هللا راجل

 فلألا فرح 001 (ه ؟64/491)
 : ناسح ضرا

 .یهنا يم كشلا نيناغلا رشع ينف او «ةئم محو -نيسلا ميدقتب - نيعبسلا رشع يف اف ميم بانک يف ارك اهل تیأر «مارغلا ءافش» يف مامإلا يسافلا نيدلا ينت يضاقلا لاق رم يداو طسو

55 

 وأ هجوت وأ دقنت شماهلا ىلع تاك نم رمألا ولخي الو . خلا . ييصقلا يزاغ «خماشلا

 هجازم راج دق) ةناحش ةزمحو « (ينرعلا رعشلا يف ةرهاظ) قف نسح دمحمف . ثحت

 نع اریثک ةرازولا الو ةسايسلا هلغشت مل ييصقلا يزاغو « (هترهش لماوع ىلع صاخلا

 ناو « اًريثك ليلقلا ليحتسي نأ ىشخيو « ًاليلق هاتلغش دق اتناك ناو « بدألاو رعشلا
 . خلا « خلا . (.. كلذ عئالط تدب دقو ۰ لاجلا ةبسن فعضتو ةوالطلا رثأتت

 ىرحألاب وأ « رهاطلا داوج يلع مجعم نع لوطيو لوطي ثيدحلا ناف : دعبو
 2 باتك يفد نيب اً رق ةعوسولا مجعلا یرن نأ وجرنف . (ةمتاخلا - ةيناثلا هتمدقم» نع

 . ةردان ةفحن يهف « لقتسم باتك يف ةمدقملا ىرن ىتح اریثک رظتنن الأو < ءازجأ وأ ءزج يف

 ةيبدألا انتريسم اهيف ىرن ةينف ةحول كلذ قوف يهو « ةبئاصلا تارظنلاو تامولعلاب رحزت
 لصف ىعدي ال دقان بيدأ ينيعب اهارن . ةضبان « ةكرحتم « ةيح ةيفاقثلاو ةيركفلاو
 حماستيو مع ملت لازي ال هنإ لب « لاون وأ باوث يف عمطي الو « هلوقي ام يف باطن
 . ءاملعلا يش نم كلتو « هيلا هبت نإ اطخلاب فرتعيو

 يمزاحلا روصنم .د اه 140 /5 /148 يف ۵۳۹٩ : ع «ضايرلا» ةديرج
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 نيفورعملا ءارمألا نمز نم هنإ :لاقي «مداقتم دجسم ءانب را اهلفس يف تيأرو : لوقأ
 قئادحو «رابک لياصا نالا اهيف مهو ةداتق يوذ ةداسلا لبق مہلود تناکو ؛ مشوه لاب

 «ليوط نم نورشعو ةينامن اهباجو ُدَدَع «ةوق اهنایرج يف «ةبذع نيعب ىَقْسُت «راجشأو

 ‹ نيريبك نيطاريقب ةعاس لکو «ةعاس رشع (؟2ينئاب َةَبْجَو لك «ريصق نم رشع ةعبرأو

 ؛يتسحلا تاكرب نب دمحم ديسلا «ناك ةكم بحاصل اهبلاغو ءأرفص نيرشعو ةعبرأ نع

 ةكربو ةليصأ اهيف رمعو /۲۷/ هدالوأل هدعب نم تراص مث ءنآلا ایاحصا دج

 اهحدم يف لاقف «فبق اهيلع ماعد اهطسو ةرحبلاك يهو ع 290 ةليمش میس هست « ةميظع

 نب دمحم هللادبع وبأ «هنامز بيدأ يعملألا ةمالعلا وهو «هناويد يف هركذ نم ایحاصو
 : هنع ىفعو هللا همحر يكملا يمويفلا زيزعلا دبع

 ؟رهزم تاص 1 توصلا يف اَدَب ٌماح

 رينم حالا رگ يرن ًابَص خيرت
 تفَرْحَرَت ناتج ما يهب ضورو

 ةليمش ماب اكد دق

 رکذُب ءیشلاب ءيشلاَو اَلا نا ١

 اَهِمْسَرِي عْيِبَّرلا يدا تَجَسَت ْدَقَو

 ٌرْئدُم يِدّنلا رنّرل نی ًاصْيِيَق
 ادئالق ليلا َدهاَيْجأ سلاو

 َرَهْوَجَو زر ربو توقا بو یی ۱

 تضور ةرضخ تحت اهارث ةو

 رند رع بوت يف ادع كيم
 هلونس یخرا رج مویغ ليَ

 ریقم بخصلا هخجرآ نم هنکل 7
 رم ۵ ع

 5م مح هْيَعْلا ا كلو
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 كةت هلئذ يف اصلا حیرو

 ُهَقِْيَس ُيِناَمَبْلا َقْرَبلا َدَّرَج دقو

 لا يف مرركلا ىا يأ تنش دقو
 رهوجم وهو ءاملا فيس لس دقو

 و تاس م ول ۾ قم رعاه م

 هدوجب يبيه ءاونالا تلاز الف
 ريب معو 0 ےس هاا a ےس

 يذلا هدالوأ رک ال «# هيلع هللا ةمحو  هيلإ راشملا فيرشلا ديسلا انالوم رمع مث

 « تاكرب ريهز وبأ فيرشلا ديسلا « تاكرحلاو دعسلا وذ وهو  هداوف ةرمت هللا هلعج

 ے2 03 سور ل يک 5 2 ۶ ه4

 تصغ هئادعال يه ةكرب اهيف لمع ۰ ةصْيعُتلا اهامس ةليمش ما بناجم «ةلیلج ةليصأ

 اف ءارعشلا ضعب دشنأو «رخافلا نم نسح فيل دعو «رشاعلا نرقلا لوأ ي كلذو

 ةكم بيطخ ةمالعلا لوق هنمو ءاهردج يف كلذ بتكو ءاهحدم يف تايبأ ةلمج

 هزعأ ( يعفاشلا يكلا يارعلا نمحرلا دبع نب رداقلا دبع نيدلا يحب ةمالعلا «بيرألا

 ةئم عستو نيعبراو عبس ماع رفص رشاع ي ‹هظفل نم هتعسو لاوو هل ناکو « لاعت هللا

 :وهو ۷ مارا دجسملاب

 هصفتب ُلْيَقَمْلا كّئَئوفَي ال رم
 ۰ 2 همه م هام اس ۰

 ۰ 2 و سو ۳ 0 ۲ 9 ۳ ع 7
 هصح رفوا ناتجلا يف هلو اکیلم ريهز وبا انيف ماد

 يضاق نبا قازرلا دبع ينيزلا «ليصألا ةمالعلا :ليلجلا هيقفلا ینعلا يف يندشنأو

 هللا دبع نيدلا فيفع ,دهازلا مامالا انخيش نب نمحرلا دبع نيدلا هيجو «نيملسملا

 :هلوق تکع هخيرات ماع روكذملا رهشلا يف «يلو هل هللا ناك «يعفاشلا يكلا ريثكاب
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 چ ور و وقف 5 8 ەگ 8م ۱

 .M2) سس لا ورم و رم هم و و مرو ٤ هال ۳ مر و

 رضخلا اهضور هالج انع سابلاو اتییعاب يرجت اهب ةايحلا مام

 : (4) دلاخ ضرأ

 نب دلا «ةكم ريمأل بسنت اهنإ :لاقيو ءاهتبسن نمل ملعأ ال ءارضخلاو مومحلا نيب
 نم تعم“ ينأل «كلذ ررحيف ىلوألا ةثملا يف ةيمأ ينبل ًايلوتم ناك يذلا «يرسَقلا هللادبع
 «يزوجلا نب جرفلا يبأ ظفاحلا طبسل «نامزلا ةآرم» يف روك ذم اذه نأ ءالضفلا ضعب

 .ةيلاع تويبو كرب ةدع عم «ةيراج ةبذع نيع اهيفو «ةكم ءاهقفل ليخن اهبلاغ نآلا يهو

 قدم برقأ يف انل اهدوعب نمي ىلاعت هللاف «ةدع لياصأ اهيف ینلسل ناك دقلو

 ءريصق نم نورشعو ةعبرأ «ناسح ضرأك اهباجو ددع نأ ؛ ةميدقلا مئاوقلا يف تدجوو

 نيطاريقب ةعاس لكو «ةعاس رشع (؟)ينئاب ةبجو لك «ليوط نم نورشعو ةينامثو
 .ةيدوألا ةيقب ين وه اك «ًاريغص ًاطاربق نيرشعو ةعبرأ نع «نیرببک

 زيزعلا دبع نب دمحم هللادبع وبأ «بيرألا يعلألا «بيدألا ةمالعلا اهحدم يف لاقو

 :نافيطل ناتيب امهو ءهمظن ناويد نم هتبتكو «ىلاعت هللا همحر يكملا يمويفلا
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 ىَرَولا َنْيَب تیمَس ال دلاخ ضر ا

 «مارحلا دجسملا رظان «مالسإلا خيش ةاضقلا يضاق اهب لح امل - اهيف ًاضيأ لاقو

 هللا هدمغت « يعفاشلا يكملا يموزخلا يشرقلا ةريهظ نب مهاربإ نب دمحم دوعسلا وبا يلاجلا
 مع

 : هعلطمو «همظن ناوید نم هتتکو « نیما هتمحرب

 ۳ ۳ و و رے ر رم ت و و ر و رر رس
 دحاو امن هس یئادح دناوا دصب فیصملا د

 دلاخ شيع بیط دلاحخ ضرا ف منتغاف رم نطب ر اصلا رم
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 لع تلاس ْدَك طلا اَذَه غوُمدو

 بیاد ملط لش يکي طلا
 اهدیمجت نی ِراهنألا يف ق ا
 ىَرْلا ىَلَع نوُصُعْلا للخ نم ُسْمّشلاو

 اهضور اولا فح دق

 قطان ۳ لهاص وأ جاس نم

 ؟رهام نم له تند رورسلا صرف

 ترج او ُلوُذَعْلا يطب اد مک

 5 تکو ادم برش نع تبت مک

 ىَرَولا يف ةعالَحلا َريِبْكِإ تنك ال
 > ت و هع كس ۳

 رم 6

 هئامس نبا

 نب راجاملا نب دجاَمْلا نب

 ا و 7 و ۶ ۹ ے۱ا

 دجاس وا مک ار نصغ نيب ام
 4 رو ا 2 ہو ٤

 دباعلا ناش لیلا ي اکیلا نإ

 1 ر لح 1 9 0 9۶ مر م

 دجاسمب اهضور نم اهناکو
 2 و ۶ 2 ۳ كا

 ٍدِئم نصغ لکب روهزلا دخ
 ۳ ەر مار و

 دماج لط لکش يكحي و

 دک ارلاو اهئام يراج نيب ام

 دئاز طاسناب اف ترفظو
o£ 7 5میس ۳3  

 (؟ردیا وا مغاب وا قیان وا

 (؟ردصاعلا ضابرلا رمت يف تد ام

 ؟دناح نم لهف تر اهلا اینو
 ييئاوع َكاَذ لس يف يمجرتب
 داع لو لوضوَملا مَرُ
 يدماعم دوهع اهل فوأ مل نإ
 دناعم ريع ِطسْبْلا حْيرَو یفاو

 دماحم ضورو راهزا ضور يف
 2 رگ ن رم ه2

 ٩ دهاشو "ةاضقلا يضاق ىلإ رظناو

 دجاملا
۳ 

9 ۳ 

 : هماتح ي اهدعب لاقو ءهحدم 5 تایبآ ةرشع ركذ م

 2 تاه راس ھر ۳ و مس

 هلاونب انرعش رجتم جار دق
 مها 2 ھه رس 3 و يبرم او ارم

 يدئاصق توب هارکذ هضيرق رحبل رد هحيدمف

 5 ھل ها

 ساک قوس دعب
 1 1 را

 تویبو
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۹۹ 1 (() . 
 : "۳ سارف ضرا

 دبع «ىلاعت هللا يلو وهو «خيشلا ةيرق اهل لاقیو «ديدجلاو ناّسح ضْرَأ نيب یه

 «هب عفنو «ىلاعت هللا همحر ةفرشملا ةكم ليزن « يمرضحلا يراصنالا ديمح نب ريبكلا

 ؛ةبذع ةيراج نيعب ىقست عرازمو ليخن اهيف هلو ءةئم نامثو نيتسو مست ةنس اهي يفوتمل
 ةعاس لكو «ةعاس رشع (؟)يناب ةبجو لک ؛لیوط نم نورشعو ةينامث ابعاحو ددعو

 ءأريغص اطاق نيرشعو ةعبرأ نع نيريبكو )[....] ريصق نم رشع ةعبرأو نيطاريقب
 دقتعملا خيشلا نبا دمحم «يلاجلا «ليصألا ةودقلا ليلجلا خيشلا نم هتدفتساو هتعمس اك

 ريبكلا دبع ريبكلا يلولا خيشلا نب «نيسب  كلسملا خيشلا نبا ريبكلا دبع نيدلا نيز

 ۱ .هفلسب عفن اك هب هللا عفن ءةروكذملا ةيرقلا هيلإ بوسنلا

 ىو ع مع

 : ةورع وبا

 هنم دعصی «ةرهاظلا هل لاقي لبج هدنعو ةقربلاو ةضورلا برق ةورع وباف ینکلا امأو

 نيع نم یقسی «خيطبلاو بحلل عرازمو ليخن هيف ءاهركذ يآلا رباج ينب ده ىلإ ةاشلا
 تالوک الاب دلبلا لهأ مهيلع بسکتیو ءًابايإو ًاباهذ يماشلا جحلا هلزنیو «ةبذع

 ةيمستلا هذه فرعأ الو ۲ ةمطاف يداو هيمسي جاجحلا ضعب رباكأ نم تعمسو

 ضرأو ةقربلاك ؛لیوط نم نورشعو ةينامنو «ريصق نم رشع ةعبرأ هنيع باجوو

 ًاطاريق نيرشعو ةعبرأ نع ۰/۳۱/نیریبک نيطاريقب ةبجو لكو ۰ سارف ضرأو ناسح

 .اهلهآ اهب مفنیو ؛اهیف كرابي هللاف «هريغص

 : لايعلا 1

 بحاص نإ :«نیفلا دقعلا» يف یسافلا نیدلا قت فیرشلا لاق «رباج ينب اهب ةيرق

 تب رشلا ناکو : لوقأ ءاهمداوب عاقبلا عم اهايحأ نالجع نب دمحأ ديسلا ناك ةكم

 ةيقاب ىهف لايعلا مأ امأو .عاقبلا هدعب نم ترثدو «ةئم عبسو نینافلا يف ادوجوم دمحأ
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 عرازلاو ليخنلا ةيناسلاب ابنم یقسی «ةريثك زابآ ايفو «عافتنالا اهب لصحي ءاننمز ىلإ
 .اهلهأ نم رکو اب هللا عفن «ةريهشلا

 ةدحوملا ءابلا فرح

 . ٩ .ی یا
 :  نيرحبلا

 ينب طساو نيب يهو - رحب ةينثت «ةنکاس ةلمهم ءاح اهدعب ةدحولا ءابلا حتفب -

 ؛ناک ةكم بحاص ةمجرت يف «نیفلا دقعلا» يف يمافلا نيدلا يت فیرشلا لاقو

 .اهيف هل كيرش ريغ نم اهکلم هنأ - نالجع نب دمحأ دیسلا

 ليخن اهيف نیقرفتم ةعام نآلا يهو «ةثم عبسو نينافلا يف ءارشلا ناكو : لوقآ

 نيثالثو نينثاب ءريصق نم رشع ةتس اهباجو ددعو « عفانملل ةيراج نيعب ىقست « عرازمو

 عبرأب «نيريبك نيطاريقب ةعاس لكو ءةعاس رشع (؟)ينئاب ةبجو لك «ليوط نم
 . ٩۱ ةيتآلا رباربلا يف هتركذ مظن طساو يفو اهيفو « ةيدوألا نم اهلبق يتلاك «نیرشعو

 لاو م

 : رجب

 نم ةفيطل ةيرق - رحب ريغصت يحبك «ةمجعملا ملا حتفو «ةدحوملا ءابلا مشب -
 ددع ةيراج ةبذع نيعو ليخن امف ءةيناطحقلا نم برع «رباج ىنب ةده لاعأ

 .. ۲۲ اماجو

 : "نادرا

 كرتشملا» هفیلأت 5 يومحلا توقاي بيدألا ريمأألا لاق « ةيماشلا ةل يداو ع

 افوُأ - نون هرخآو ةلمهم لادو هیابو هلوأ حتفب - عضاوم ةعست نادربلا نإ : ۱۳ ؛اعضو

 ءام : ثلاو «دجنب ليقع ىنبل ءام :رخآو «ةكم یحاون نم ةيماشلا َةّلْخَن لعاب ريع

 دبع نیدلا زع ظفاحلا يدلاو طخ نم تلقنو «ىهنا زاجحلاب ةيواعم نب رضن ىب
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 ريغ ًالبج هيف نأل نادری يمس اإ : ىلاعت هللا همحر يكملا يمشافا دهف نب زيزعلا م #۶
 ةلحن يداو ىلع فرشم « قيرطلا راسي نع وهو «هبيصت سمشلل /۳۲/ داكت الو قهاش

 دمحأ نب دمحم هللادبع وبأ هفلؤم مسا يف يقارعلا جاحلا لزانم ركذ ىلع لمتشي باتك يف اذك

 . 190 ىبتنا بوسنم ريغ

 .ةيماشلا ةلخت نم هنإ :«مارغلا ءافش» هباتك يف يسافلا نيدلا يت يضاقلا لاقو

 «بارخ ميدق نصح هيف مهو «ليذه برع نم ةليبق ةرتاعل یداو ولع وهو : لوقأ
 هبش ؛رابكلا ةراجحلاو صحاب ةنبم ۱۳ رک ةكرب همامأو «يداولا ليسمع لبج ىلع

 اهضعب برخ دقو «ةروقنم ةراجح نم (دهّبَق ىلع اهيلإ لصوتي ةبق اهطسو «ةرحبلا

 «قارعلا قيرط ىلع سانلا نم جاجحلل سابعلا ينب ءافلخ ءانب نم اهنأكو ءابنارجف
 , 30 اهنيع باجو ددعو «قاتشم لك اهتيؤرب حرشنيو

 : 239 بارلا

 ةيرق - ةنكاس ءارو ةروسكم اضيا ةدحوم مث فلاو ءار اهدعب ةدحوملا ءابلا حتفب -

 جاجا اهتيع ءامو « عرازمو ليخن اهيف  طساوو نیرحبلاو ةممحلاو رصقلا ةلباقم ع ةفيطل

 زا كلذ لجألو « لاو «ارلاب لؤافتل ١ اهمسا يو (؟)جاتح هللا نم ندبل ةحصلا امف

 ىلاعت هاف ءابيبأ فّلحم نم اهتصح «ةيدشرلا نوتاخ يدالوأ مأ ةيناثلا . ۱۳۷ يلايع اهيف
 لک «ريصق نم رشع ةسمخو «ليوط نم نوثالث اهباجو ةدعو ءاهيف اه كرابيو «همحري

 اطارق نيرشعو ةعبرأ نع نيريبك نيطاريقب ةعاس لكو «ةعاس رشع (؟)يثاب ةبجو

 .اهلهأ حالص عم اهب حارشنالا تيأرو ءابيف تَفْيَص دقو ءاريغص
 هر وقر ۰

 5 لوساغلا يف قدي يذلا ردا ندعم امو ؛ ةفيطل ةكرب رشا اهنيع ولع ي يو

 نيدلا رون خيشلا نبا (؟)ةقرملا فيطللا دبع فطللا وبا نيدلا نيز ۷ خيش ةجح ا
 ينا يف هظفل نم هتعسو «هب عفنو - لاعت هللا اهزعأ  ةكم لیزن يراصنألا يريدلا يلع

 ءاهفصو ی و ًاهْيدَب هلوق «مارحلا دجسملاب ةثم عستو نيثالثو عبس ةنس لوألا عيبر رشع
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 :اهمظن يف هتلأس تنکو
 ۰ ۰ ج 1 ت ) 5 7 ت مچ ر ۳ 00 3 ۳ ۳ ۳

 ۷ ها هال ارس ۳

 ١  0 2رھ و 2 را 0 2 2 ۳2

  ۶و ا هاش را ي 2 ل رو و

  ۱۳۳هجو هم هعاسشا يف هل نسح لکو

 مظانلا حلصاو ؛اهبرقب يلا یرقلا ينو ءابيف لصحي امو ءاهفصو يف هريغ لاقو

 .اهضعب لوألا
 و و ع ۰ مه مرا س هع 7 هر ۳ هم ن 7

 رضحا عرزلاو رمتلا هيف سنت الف رکشت رباربلا يداو يف تلك اذإ
5 

 هلل ۲6

 ھه

 قو ار سار رم له ۲ ر م وغ و سل ر

 ردحتت امهنم ءامو ذاكب ةيور جهبا نيرحبلاو طساوو
 FF م و و 7 ۳۹ e og 7 كال را مر

 رطغا يه لب كيلا اهخناور اطقم بطرلا زلوللاک ةَيِغاَقو
 20 ملف ° 1 یی مر 7 و رور وور

 رظنت نيعلاب راطقلل كيهانو رظنم لک ىلع وهزت اهتنیورو
2 

LETTهم و و رم ور ر ر ر 0 و و ۰ و و * 5 را و  

 رضا درمزلا لثم هنوميلو هرکذ عاش دق نسلاب هزیمجو

 2 و

 : “ةر

 ىب فیخ نيب «ةنسح ةيرق - ةحوتفم فاقو ةنكاس ءار اهدعب ةدحوملا ءابلا ضب -

 مجن ظفاح لا يدج لاق « یّبت نمل ةرظن ةرضح ءاّنِح عرازمو ليخن اهب «ةوّرع يبأو ديدش

 اك مومجلا ركذ دنع (هتاينادلب» ةدوسم يف ىلاعت هللا همحر يکلل دهف نب رمع نيدلا
 ارم رم هع

 يلا نب ركش کم ريمأ نكسي اهيفو «ةقرب ىمسي ريبك نصح نارهظلا رمبو : ينأيس

 يف يسافلا نيدلا يت يضاقلا انخويش خيش لاقو «یمتنا يسحلا رفعج نب نسحلا حوتفلا
 نيرشعو اثالث زاجحلا كم ركش فی رشلا نإ :نودلخ نبا هخيش نع «نيغلا دقعلا»

 نم نييناملسلا ةلود هر تضرقناو عقةعم عبرأو نيسمخخو ثالث ةنس هتافو تناكو ( هنس

 .یہنا مشاوها ةلود تعءاحو تکم

 نيسح ينب نم « فارشألاو نشوج يبل اننمز يف يهو «ةعاج اهكلم ٌدّْعَبو : لوقأ ر ور

 جراخ يو «رودصلا حرشی ءروك ذملا (؟)نْسَحْلا مهدنعو ؛فاصنالاو لدعلا يوذ
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 ةينبم ةرودم نيطاسأ يهو (ليخلا طبارم) هل لاقي میدق هانب راثآ نصحلا نم بيرق ةيرقلا
 يذلا وه هنأ دعي الو ءاهكسي ناك يذلا ركش ةكم ريمأ ليخ تناك اهلعلو «ةراجحلاب
 ىلع برعلا ضعب ایف دشنأو ءروهشم ناسحلا ةزثكب اهيداوو «روك ذملا نصحلا عم اهانب

 :/۳4/ ام بسحأ اف (؟)تاببأ ٍةَضْرَع

 ٩۷ بع لاجرلاو «يلاخ تيبلا فرشاو يلذن اَقْرَبْلا َنْسَح اب
 نورشعو ةينامنو ءريصق نم رشع ةعبرأ اهباجو ددع «ةبذع ةيراج نيع ةيرقلا فو

 رشع (؟)يئاب ةبجو لك «ىضم اک اهريغو ناسح ضرأو قورع باک «لیوط نم

 ايف كرابي هللاف اریغص ًاطاريق نیرشعو ةعبرأ نع نيريبك نیطاریقب ةعاس لکو «ةعاس

 ةانثملا ءاتلا فرح

 00 : بلا

 يداو ولع امهدحا :ناتیرق : ةمومضم داضو ةنك اس نون اهدعب ةانثملا ءاتلا حتفب -

 ةلخن نم يه : «مارغلا ءافش» يف يسافلا نيدلا يتت فیرشلا لاق اهتیناثو  يتأيس اکرم
 - ىلاعت هللا همحر - يدلاو طخم هتدجو ام كلذل ديو ءاهمدقأ اهلعلو : لوقآ ؛ةيماشلا
 «جاحلا لزانم» يف اذك « ةيفنحلا نباب ريهشلا بلاط يبأ نب يلع نب دمحم ةثرول تناك اهن

 نم ةتابن برع اهنکسی «ةيضرم بحلل عرازمو لخت نآلا ايفو ۰۲۳۳ ةيورم رابخأ
 يف لبج ولع ميدق نصح اهب مو «دوعسم يبو «ةتابن ينيب فرعت مهلجأالو لی
 «نامزألا ضعب يف بورحلا مهنيب عقیو «نادربلا يف اهولع يف ةرتاعلاک « ةلخن يداو لفس
 ةدعف مهنیع امأو ؛مهتکوش رسكو مهتوقل َةَّمَج لاومأ ذخأب ةكم بحاص مهيذويف
 . "اجو

 : ۲۵ بنا

 يداو ولع - ةحوتفم فاق اهدعب « ةلمهملا ءارلا رسکب - يعاقرلاب فرعي « ينا داو -

۱۹۹ 



 ةلمهلا نيعلا حتفب - فالّع يداو هيداول لاقیو :دیدش ينب فيخو «ةضورلا ولع م

 ةئرول ناك هنأب - کز مدقت اک - ةيماشلا ةلحن يداو املوأو - ءاف اهدعب نلا ماللاو

 .ةفينحلا نب دمحم

 يف «ينسحلا حوتفلا يبأ نب ركش ةكم ريمأل ناك هنإ : لاقیف يعاقرلا بضت امأو
 نشوج ىنبو «فارشألا نم نسح ىنيل (؟)هللا باجو سماخلا ©” نرقلا فصن
 , "اجو ددع « عفانملل ةبذع نيعو «عرازمو ليخن هيفو «فارظلا

 (۲۸ ۰ دیدجلا

 عرازمو لیخ اهي : سارف ضرا تحت ةيرق - ةروسکم لاد اهدعب ميجلا حتفب

 دمحم يمن وبا فب رشلا دیسلا نابعألا نيع وهو ءنآلا ةكم بحاصل اهلاغو « سانلل

 ةبذع نيع اهيفو ؛همع ينبل اهضعبو «تارسملاو ينامألا ةياغ هللا /۳۵/ هغلب «تاكرب نب

 (؟)ينا ةبجو لک + «لیوط نم نيثالث نع ریصق نم رشع ةسمخ اهباَجو ُدَدَع «ةيراج

 يف اك :ًاريغص ًاطاريق نیرشعو ةعبرأ نع نيريبك نيطاريقب ةعاس لكو ةعاس رشع

 .ةيدوألا

 نب دمحم هللادبع وبأ «هنامز بيدأو ناو ةمالع ايف لثملل اضم اهحدم يف لاقو

 :وه «هناويد نم هتلقنو ءهنع افعو ىلاعت هللا همحر يعفاشلا يكملا يمويفلا زيزعلا دبع

 رهابلا قنورلا اذب متمئ ديدجلا يداوب يلخل لوقا
 ۳ رگ نب رم

 لتملا يف َلْيِق اک هنل هل دییج لک

 قو قے

 : ْمْومَجْلا

 هيناث ديدشتو هلوأ ملا حتفب - نارهظلا رم يداوو رم َنْطَب :اه لاقيو «ةروهشلا
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 : «مارغلا ءافش» يف يسافلا نيدلا يت فیرشلا لاق  ةمجعملا ءاظلا حتفب - نارهظلاو

 نم يداول نم قرع يف نام يو : : لاق لب اهتيمست ببس يف ًافالخ ها ركذ

 تس :ريثك نع رك ذیو : لاق «كلذك تقل «ءار اهدعب ملا هيث ضرألا نوآ ريغ
 و و يس ۴۶

 مساّرم نا يدنكلا نع يمزح ا لقنو «ىهنا .اذه ةحص ام يردأ الو .اهترارمل ارم

 رشع ةتس يركبلا لاق امف ةكم ىلإ مث نمو «یهتنا 9 يداولا مسا نارهظلاو « ةيرقلا
 لاقو « ىهتنا حاضو نبا هاكح نيرشعو ىدحإ : ليقو ال رشع ةينامث : لیقو «ًاليم

 نویعو راجشآو ليخن ايف «ةريثك یرق ىلع لمتشت اهنإ :اضيأ يسافلا نيدلا ينت فيرشلا
 حتفب - نارهظلا :«اعضو كرتشملا» هباتک يف  يومحلا توقاي بيدألا لاقو «ةيراج

 ءةكم برق داو الا : عضاوم ةثالث : نونو فلأو ءار اهدعب ءاملا نوكسو ءاظلا
 ‹ ظفاحلا يدج لاقو ؛ىبّتنا نارهظلا رم : لاقیف «هيلإ تبسنف رم اهل لاقي ةيرق هدنعو
 نيبو هنیب عضوم : :«هتاینادلب» ةدوسم يف «ىلاعت هللا همحر يكملا دهف نب رمع نيدلا مج

 فاوط كرت يذلا در «هنع هللا يضر تاطقلا نب رمع نأ درو ءاليم رشع ةتس تببلا

 ةدشل رم تيمسف «نارهظلا رم نم كع لزانم تناكو «نارهظلا رم نم تيبلا عادو
 نيح «نارهظلا رم ىندأ نم يذلا ليسملا لزني هو هللا لوسر ناكو ءاههايم ةرارم

 یمرم اإ قيرطلا نيبو 2 هللا لوسر لزنم نيب /۳۹/ سيل «تاوارفصلا نم طیهی
 .شيرق حلص دنع لزن كانهو رجح

 ينأ نب ركش ةكم ريمأ نكسم ناك دقو «ةقربلا ىَّمَسُي ريبك نصح نارهظلا ریو

 يبو حّمج ينبلو «ةكم لهأل ةريثك عایض كانهو «ينسحلا رفعج نب نسحلا حوتفلا

 اهتوخإ تراسو «ةكمب تيقبف ءاهتوخإ نع ةعازخ تر رم نطببو < :ممرقو موز

 :كلذ يف هنع هللا يضر تباث نب ناسح لاقو مع لس مايا ماشلا ىلإ

 ركاركلا لولحلا يف اع ةعارخ ْنَعّرخت رم نطب اَنْلَرَن اَّمَلَو

 .انه اك ارم ةعازخ لزنو ءناع ناع دز لزنو «برتي جرزخلاو سوألا لزنو

 نم موق الا ىوأب تالّیَحن هلوحو «لمر ليسم يف ؛ءام نيع هيف زنم رم نطبو

 هللا همحر يدج مالك ىبتنا اليم نوثالثو ةثالث نافسع ىلإ رم نطب نمو ؛برعلا
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 ۳ عالما ۶ 535 . ۲ 5 1
 . ينم عاض هلعلو هلصا 2 هدجا لو « ييابنادلب» ع هطح نم هتلقنو «ىلاعت

 يلا ةيدوألا عب عيمج ىلع كلذ قلطیو ءرم رم يداو وه موج نأ سانلا دنع روهشلاو

 -اهيف هرکذ ينأي اک  َةّدَح اهرخآو .تاوارفصلا افوأو اهیحاون يف

 سأر 53 ينسحلا ركش نب (؟) فزر نب دیدب دئاقلا «ناک ةكم بحاص ريزو یب دقو

 نرقلا فصن يف كلذ ناكو « "7 ةرونلاب ضيبم مظع دجسم ابنیع سأر دنع «مومجلا

 عيمج هيف عابي ريبك قوس هدنع عمتجيو ءابايإو اباهذ يرصملا جاحلا ةطحم يف « عساتلا
 اهدهاشي نايرج ةوق امل ةولح يهو «يداولا نبيع عم كلذ تدهاشو , 9 تاوقألا

 لاو ءراجشألاو عرازلاو ليخنلا اهب يبست نابنأالا نساحم نم دعيو «يدابلاو رضاحلا

 نينثا نع «ريصق نم رشع ةتس اهباجو ددعو ءابيلع ةكربلا جرطيو ءاهيف كرابي ىلاعت
 ةعبرأ نع نيريبك نيطاريقب ةعاس لكو «ةعاس رشع ينثاب ةبجو لك « ليوط نم نيثالثو
 عقوو «نامزلا اذه يف باجوألا ددع يف ةطسوتم «نايرجلا ةيوق يهو ریغص نیرشعو

 يناينادلب يف هترکذ «فيرظ نسح مظن /۳۷/ ضعبو «فیرشلا ثيدحلا عام اهيف يل
 یضاق ؛ةجحلا ةمالعلا يندشنأ ام هنمو «تاینادلبلا دئاوفلا يف تالا ديارفلا» ةاسلا

 وبأ يلالجلا ءاهب ةاضقلا يضاق نب مساقلا وبأ نيدلا فرش «ةفرشملا ةكمب ةيكلامل
 ةرخآلا ىداج رشع سماح ءاثالثلا موي يف «ىلاعت هللا هزعأ يكملا يراصنألا تاداعسلا

 ىلإ نوبهاذ نحو ؛مومحا يداوب انلیقم فصو يف ادب هلوق «ةئم عستو نيرشع ةنس

 :مومشا ةلازإو نیل رباج يب و ةده

r0 38 

 حل يهبل اهیداوب ليقملا باط نما دی تداج هب موب هلل

 | يجشلا وکشی اًهرَظْمِب هل ةيراجب وهرب يذلا ٍموُمَجْلا يياو
 0 اهسفن اهم دهاعملا كلت لعو اننيب (ام ترج اّمل

 ناب دوهتملا اهیجنم لظ يف ار سنا اس مک هه انس
 مارب ع ماش هاو تع

 ناو هالا نع بیر يلم مهنساحم ٍباَبْيَحُأِ هتيضق

 :ةئم عستو (؟)رشع ةعبرأ ةنس يف اهمّدق ال «ینعلا يف ًاضيأ هلوقو
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 هت رم BL ال 2 ل ع رس
 دحسملا | حبصلا فا

 ياسا ً 9 0 ا

 42 هب نغاف ریخلا مومج وهو فیکو

 8ع 87 ,e رسم رم 6 هر

“2e,1 ۳۹  
 ١ ىماثلا ۹ ع يهو و د يف

2 

 هاخأو هدلاو ناکو .ةئم عسنو (؟)رشع ةسمخ ةنس هافاو امل ىنعملا ي ًاضيأ هلوقو

 : ْمِصاَعَمْلا ةسورحا ةرهاقلاب (؟)

 يّنَع بلا ٍموُمَجْل جلا ةَيِراَجَأ
Jar 

 "”عرقلاو يل لضال دع

 2 0 ص

 مصاعملا كل ءاشا شم ناو
 مصاع مولا اذه تاللا نع

 نیملسلا یضاق «ةودقلا ةمالعلا مامالا هقیقش ءَةَدَهْلا نم نوبیآ نحنو يندشنأ مث
 يكلاملا يكملا يراصنألا تاداعسلا يبأ يلالجلا ةاضقلا يضاق نب رداقلا دبع نيدلا يح
 ۱ عستو نیرشع ةنس درفلا بجر رهش نيرشع ثلاث دحالا موي يف - ىلاعت هللا همحر س

 : هيف هلوق .مومجلا دجسع ةئم

 يِداَوْلا اذه دجسم يف اح ۷

 يراصنألا رداقلا دبعب ىمسي

 ملا رشع عسات موي يف

 :اهيدب ینعلا يف ًاضيأ هلو
 ملا مرو 8
 یرس مرج سنا ةوخض 2

 ةيراج تنباع اهب امل تین

 دارا ُلْيِلَف ىَوُقَّتلا َنِم َدْبَع
 رازو لا ۱ ۱ راّروألا نم هللا هصلخ
 مرکلا ةرجه نم (۳۱) (ظط) ماع يف

 ري ور

 (”9 ناديألا ي ورا نایرس اهرورس

 و مر 5 تے ۰

 نارحلا امَظ اهیقاما َهاَبِم يورت
 نب دمحأ بيطلا يأ هنامز يبنتم ءابدألا خيش ةجحلا مامالا ظفل نم تعمس مث

 يضالا خيراتلا ماع يف «ىلاعت هللا همحر يكلا يناندعلا يكعلا فيلعلاب ريهشلا نيسحلا

 :مومعلا ىلع هيف هلوق مومجلا يداو دجسم ًابرتكم هتدجوو ءابب

 شيع بط ي اًنموي اًنْعَطَق

 ماض

 طب یوط میبرلا روشن مو

 هطاحلا ْلظ يف نیل سارب

 رخف ؛روهشلا ننفلا ةماللعلا ؛روک ذملا مومجلا دجسم يف نيتيبلا نيذه تحن بتك مث
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 يعفاشلا ركب يبأ نب ليعامسإ نيدلا فرش «نيملسملا يفم انخيش ن با رکب وبأ نيدلا

 : هل ًاضراعم ینعلا ي هلوق « هللا همحر

 9 32 ۳ و رقص و مر نس

 طاحلا لظ ىلإ جتخن ملو بن هم ات یک

 هللا همحر هيلإ راشلا فیلعلاب ريهشلا «دمحأ نیدلا باهش دمعألا خيشلا علطا الف
 :هلوق ءىضاملا خيراتلا ي هنم هتعمسو اهلباقمم بتك

 ةطابر یر دق للا ةف جَ ةادغ مومجلاب انْطَطَح
3-7 

 ةطايخلا 5 ىَكَح ذق ین درب فرت ینشلا نی
 ۲ 2 2م و رق و وب اف شو 2 وعل رق

 8# < « 4 ربا سا مر 2 2

 هطاحو رش نم هللأ هاصسح مارک عمج م هيف امك

 or را رس o7 رم 0 2,

 هطارتشا اوعفر دق تاداسلا مه نکلو بدأ ىَلَع اوُعبط دقو

 ركب وبأ ‹ نيدلا رخف حف نينذؤملا سيئر «بيرألا ةمالعلا تايبألا هذه لع علطا الو

 : تايبألا هذه اهانعم يف لاق «هنع هللا یفع یکلا ىلينحلا هللادبع يبأ نب

 هطاَسب ۳۹ عیبرل طس دو شيع بيطب موُمَجْلا 5 ام ق
50 

 7 ص

 ةَطاَطِحْلا یلخآ ام لل ابن اَيَلَع رطق نم هرم طو
 طفل یهنآ اف یی شک هتطقت درب مک
 هطارف »۳ ادغ ٍدوُقْنْعَو هیت سام ناب طرف نم مكر

 طاع اَنَمَمْسُأ دل ترص تك حال ألا ق ۱
 طبر لحي مل زما لو رحب یار شش ال
 ايا ف یا ينل نحب انج نی ٍضاَير يف اَنأَك
 هطاَسبنا یدبأ مهي ۲ کو ريثك حرم ي بخصلا جن

 ۰  موو ۳ ۳ ۰

 هطاحا مهل مولعلاب مهارت مارک مالغآ نيب ام مو



 هطاحم ادب اهت را هورکیب 7 ر نيقي نع ندع ناتج او

 نب ركب وبأ « نيدلا رخف ةاضفلا ىضفأ « ليلجلا ليصألا ةمالعلا يرهص يندشنأ مث

 ؛یلاعت هللا همحر قنحلا ىكملا يراصنألا يدشرلا يلع نيدلا رون نيملسملا يضاق
 خيشلل «نيلوألا نيتيبلا ةيؤر دنع هلوق ةلم عستو نيرشعو تس ةنس يف (۳۸) هدلاوو
 ءاهركذ یضالا فیلعلا دمحأ نیدلا باهش
 رْبَع زاهن موُمَجْلاِب ان و2 0 ساس < 00 ۶ 2 ز
 رب ی مس ۵ 2 تر

 راهناب ین ظيقلا َناَكَو
 راه سم

 اَنْيَنَع لوبسم وجلا ٌلِظَو

 تايبألا ةيؤر دنع ینعلا ٤ ًاضيأ هلوقو

 :ًارعش اهل اضراعم «ًاضيأ

 يفيص راهن مومجلاب انرضح

 ًاعيمَج انُكِلْهُي ٌرَحْلا َداَكَو
 8 هيلإ يتلا ٠ ي اندعو

 ر ر9 84 .٠

 اب وه انئجف
 هلم ُب ال امهئم کف

 :ًاضيأ ینعلا يف هلوقو

 راع یب مسجلا خت
 وهز جايدلا ني شرف ىَلَع
 اولَح يح مارک تادا
 و هس

 اموب هيف ًاعيِمَج انك دقو

 ام ًاضراعم

 طاطحنا هني قدولا لطف

 طب اَنَل مّیبرلا طس دقو

 لِ ىلإ جنت ملو
 فیلعلا نیدلا باهش خیشلل «ةريخألا

 طَعب اب طاح ٍظْيَقْلا رَ
 َطاَمَحْلا لِظ ىلإ انیواف
 هطاطحنا كاد ْذِإ ثيل یفاوف
 ُةّطاَبَتْعاو ماری يف اتشثبف
 هطابتخا رنک دّعف رقا "نمو

 هك 2 سوا o ما میم و هم

 مر a زا

 کان روس ,E روتسپ

 و و ر9 ۳ ۳ ماتم
 هطاَس مهشرفآ ملجل تار

 طاطا ىَلْخَأ ام هللا ٌهاَفَس

 ءاهمظان نم انعم ةروك ذلا تايبألا هذهو :هلوس هغلبو «هل هللا رفغ هفلؤم لوقي
 دنع يه ةروكذملا ةطاملاو ءاهتباتكل ضرعتأ ملف ءابيلع ةدايز مومجلا دجسم يف تيأرو
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 جو «ناك ةکم ناطلس /6۰/ اهرمع ۱ ةضيغُم اه لاقي ةليصأ يف ةروهشم ةفيطل ةكرب

 ؛نالجع نب نسح نب تاکرب نب دمحم نيدلا لاج فیرشلا ديسلا ؛نالا اهنیطالس
 ۱ .ناوضرلاو ةمحرلاب هللا هدمغت

 ةهزن تراص ةكرب اناج مومجلا يف ريع ءرشاعلا نرقلا نم نيعبرألا يف هدعب مث
 هديسل « ينرغملا رهوج ريبكلا دئاقلا اهرمع ةراعلاو (؟) ةبيقبلا یمن ةليصأ يف ءرظانلل
 «هدّيأو ىلاعت هللا هرصن ءدمحم يمن وبأ نيدلا مجن «فينملا زاجحلا ناطلس فيرشلا

 طسبلاو «حارشنالا اهيف انل لصحف «ءانلا ءاسؤرلاو ءاهقفلا ةعاج عم اهتيؤرل تهجوتف
 بيطخلا بيدألا ةمالعلا لاقف «كلاسملا نسحأ ىلع كلاذ مهضعب نمضف «حازملاو
 يكملا «يقارعلاب ريهشلا نمحرلا دبع نب رداقلا دبع نيدلا يحم «بيرألا غيلبلا

 ةكربلا يف «مومج لا يداوب هظفل نم هتعمسو «يلو هل ناكو «ىلاعت هللا هزعأ «يعفاشلا

 راشلا انلاح فصو يف ًاييدب مظن دق ةثم عستو نيعبرأو عبس ماع ءرفص خلس ؛ةروكذملا

 :وهو ءانه هيلإ

 ليم نی اهل ام شبع هن اهب اَنِيضَق امايأ هلل
۲ 2 

 o رم و < هاا وت ص: a ك مرر 8

 لیقم اتهأو مومشنو ىرهت نب عامیْجاو طنبو سا

 مهل رک منج يف ْنْحَنَو
 ْعَماَج مُهَل يلاعلا دیو

 ْتَرّطُم اهژاجرا ةكرب 5

 اعزام الح دق ر نط

 مك و مول قر م جت
 35 نم ريخ (يمس وبا)

 مما © رس لي

 غول 3 جهت سرافو

۰ 5 

 ليزج ظَح بادال دروم نم

 لیلجلا ریزولا (ناخ فصا) وهو

 لْيِصأ مم حض بو دلا
5 75 7 084 05 

 ليلظ لظ فراولا اهلظو
 9و ۵ و و 2 3 2

 ليزتلا يماح ماغرضلا اهکیام
 کلا راجاو اياطملا هب

 لیلعلا یفشمو براو اب

 هم 2 اف هر

 لیکولا معنو هللا اتبسَحر



 .VD) : ةريمجلا

 « ةيراج نيعو عرازمو ليخن ايف ءاهلفس يف ةفيطل ةيرق «رباج ينب ةَدَه لاعأ نم

 AF ةهج نم يدلاو د ادجأل ناكو «نامزألا هذه ي رطملا ةلقل «نايحألا ضعب فعضت

 لبق الاغ رج يدلاول اهضعب راصو ءاهئارقف ىلع فاقوأو ءابب هلالمأ يمجعلا ينب

 يحل حب ىلاعت هللاف «اهرجأتسا نم ابیلع هدب عضاو «نآلا ىلإ قاب اهضعيو ؛يدوجر

 . ۳ اهنیع باجو ددعو ءاهدوعب میو

 ةلمهل | ءاحملا فرح

 )4٩( ةثداحلا
 : (60) ماو

 عرازم اهيف «رباربلا لبق يهو /4۱/ ةكرابملاب ًاعدقو ةديدجلاب نآلا برعلا اهفرعتو

 نم رشع ةتس ابماجو ددعو «ةيذع نيعبو « عرازملا ةيناسلاب اهم ىبست « ةرضنملاو حلل

 اهلبق ىضم اك «ةعاسرشع يثاب ةبجو .لكو «لیوط نم ةبجو نیئالثو نينثا نع «ريصق

 نب دمحم ديسلا «نآلا اهنيطالس دجو ناك ةكم بحاص ةئرول اهلاغو «ةيدوألا يف

 ىلاعت هللا يلو اهّئدُحأ «ةكرابملاب فرعت ىرخأ ةيرق سارف ضرأ ىلبق نأ ينغلبو
 «ناسح ضرأ نم ءاملا الإ ىرجاو «ةعارزلل هب هللا عفن  يمرضحلا ريبكلا دبع خيشلا

 .ناعتسملا هللا ىلعو «نآ لك يف اب ىبحأو «ناكملا يف ارابآ اهيف رفح لب

 . وَ

 - هعورسو يناكرلا نم بيرق «ةددشم لاد اهدعب ةلمهملا ءاحلا حتفب 3

 ةدوسم 5 «ىلاعت هللا همحر ىكملا دهف نب رمع نيدلا مج ظفاحلا يّدَج لاق

 اهّنأل مسالا اذهب تر ناو «ةفرشلا ةكم لاعأ نم رم يداو يف ةيرق ىه «هتاينادلب»

۳۹ 



 تاوارفصلا هلعلو طلغ وهو ءارفّصلا يداو ٌدَح رخآ اهنإ :لاقيو رم يداو ٌدَح رخآ

 نب يلع نب ناملس فيرشلا مهنم اهارتشاو اهوعابف «ةيردبلا ينبل .ةعردزم ضرأ تناكو

 ي تیقبف ءاهاح ىلع نيعلا تناك ليقو «نيعلا جرختساو «ييسحا یسوم نب هللادبع

 تباث نب نيسحلا فیرشلا مهنم اهارشاف < لالغلا كاردإ يف اهب نوبلقتي ءةَّدم موقلا يديأ
 اهکالم موقلاو لخت فلأ نی رشع رادقم دین ضرألا عيمج اهيف سرغو «يديدشلا

 لخن كلمتف زاجحلا اغبنطلا ريمألا كلم خيراتلا اذه ينف ءةئم تسو (؟)نينثا ةنس ىلإ

 «ىبننا (؟) يناطلس عجر نآلا لخنلاو .ذغ ام ةلمج يف لحنا اذه ذخأو «فارشألا

 .ىلاعت هللا همحر يدج مالك

 دلبلا نيعو .اننمز رباكأ نم ةعامل اكولمم انخيرات يف لخنلا عيمج راص دقو : لوقأ

 يهو «ةلماك ةليل ةدج لحاس نيبو اهنيبو «مزلقلا رحب نم اهبرقل «جاجأ اهمعط :ةيراج
 .ةكم نيبو اهنيب ةطسوتم

 ؛لیبس اہناج يهو سی رثیب نالا ةفورعلا يهو ؛ةيبيدحلا اهنم برقلابو

 تحت اهدنع ةعيبلا تناکو « ليلجلا رخفلا يذ تاکرب نب دمحم دیسلا ناك ةكم بحاص

 ىلاعت هللا ناوضر مهريغو «ةرشعلا ةباحصلاو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا عم .ةرجشلا

 تخت كنوُعباَبي ذا) :هلوقب نآرقلا يف یلاعت هللا هركذ اك «شیرق حلص تقو منع

 ةبجو نوثالثو ةتس ةدَح نْيع باجو ددعو ۰۷۳۷ ةفورعم ريغ نالا يهو «ةيآلا (ةّرَجّشلا

 اطاریق نيرشعو ةعبرأب ةعاس لكو «ةعاس رشع (؟) يثاب ةبجو لك «لیوط نم ۸
 .ديرجلاو فصخلاب اهيلاع ءةدع نكاسم ةدح ةيرق يف ينبو ءاريغص

 هاش) مَع اضوآ ءرابكر ود ةلمج «رشاعلا لوأو عساتلا نرقلا رخآ يف اهيف ثدح مث

 «يكلاملا يدفصلا رهاطلاب ريهشلا دمحم نيدلا لاج ءدحألا اجاوخلا ناك (ةّدج ردنب

 دصاقل نارخآ نانثاو ءةدحي نيلالدلا ريبكو «ةدمعلا سّيَطُف نب دمحم يلاجلل اهيناثو

 بحاص ريزول سماخلاو « يكلاملا ينسحلا ریو نب اقنع فيرشلا قرهاقلل ةكم بحاص

 لفاوقلا لهأ اهب عفتني ءراغص تويب ةدع عم «ييرغلا رهوج دئاقلا ءاننمز يف ةكم
 .راصعألا لوط ةَدَج ىلإ ةكم نم نيمداقلا



 ايف تعمسو قربثک ار ارم الخد دقو نیرفاسملل تاوقألا هيف عابی فیطل قوس ابو
 دئارفلا» ةامسلا يناينادلب يف هترکذ اك «ةريهش تاقوأ يف يدلاو ىلع فیرشلا ثيدحلا

 . تاحلاصلا لاعألاب ملعأ هللاو «تاينادلبلا دئاوف يف «تایپلا

 5 سوسو 8

 : ةممحلا

 يه :(اعضو هلرتشلا» هباتك يف يومحلا توقاي بيدألا ١ لاق «ةعورسو رباربلا نيب

 فارطأب ةيرق - ةمحلا ريغصت هنأك اه اهدعب ميمو ةنكاس ءايو ميلا حتفو املا مضب
 تاذ] رم نطبب ةيرق : يناثلاو « ةيمأ ین وب مايأ يف سابعلا ينب لزنم ناك «ءاقلبلا يف ماشلا

 يرصع رعاش مرق نب مهاربإ نب دمحم لوقي اهيفو «ةبذع ءام نيع امو [ لحم
0 

 ةَمْبَمحْلا ءا ٌسدَرَو منبر دم يياو تعجن ا اذاو

 دیسلا ناك ةكم بحاص نإ :«نيفلا دقعلا» يف يسافلا نيدلا ينت فيرشلا لاقو
 | .اهيف هل كيرش ريغ نم اهكلم «نالجع نب دمحأ

 «ليوط نم نوثالثو نانثاو ءريصق نم ةبجو رشع هتس نآلا اهباجو ددعو :لوقأ
 نيرشعو ةعبرأ نع نيريبك نيطاريقب ةعاس لكو «ةعاس رشع (؟)يثاب ةبجو لکو
 اهعیمج « باوصلا ىلع رشاعلا نرقلا فصن يف « باتکلا اذهل انفيلأت تقو يهو ءاريغص

 هللا هدمغت ؛نالجع نب نسح نب تاکرب نب دمحم دیسلا «ناك ةكم بحاصل فقو
 هو ىلع مهدعب نمو ؛ (۶۰) ل نبا ىلع وهو ةيرارس ىلع اهضعبف ‹«ناوضرلاو ةمحرلاب

 نيحاير ةدّيس /4۳/ يه يلا « ةيغاف راجشاو ءبح عرازم اهغیمجو مهر ال اهرظنو
 ايندلا مدأ ديس» : ظفلب « «ملسو هيلع هلل ىلص يبنلا نع يملسألا ديرب اور اك « تا
 محللا مادالا ديس» : ةياور يو «ةيغافلا ةنجلا لهأ ناحير ةدیسو حل ةرخآلاو

 ثیدحا اذه ةياور ال ف دقو : لوقأ «ةیغافلا نيحايرلا ديسو ؛ءاملا بارشلا دیسو

 :الاقو ءاهتالسلسم يف يواخسلا انخیشو يدلاو «ناظفاحلا رکذ اك ةاحنلاب السلسم
 ملعأ هللاو ءدابعلا هملغيل ءةيغافلا لضف نايبل هتركذ ناو «دانسالا فيعض ثيدح
 .تالاو عجرلا هیلاو «باوصلاب

۳۰۹ 



 ةتمجعلا ءاخلا فرح

 : ءارضحلا

 عرازمو قئادحو «ةيراج نيعو «ةرظن لیخن ايف ۳" ؛دلاخ ضراو مومجلا نيب

 باجو دعو «ءابينلا ءالصألا نم مهريغو ءاهمفلل كلم اهضعبو « ةرضخم او بحلل

 رشع (؟)يئاب ةبجو لک «ليوط نم نوئالثو (؟)نانئاو ءريصق نم رشع ةتس اهنيع

 يف اى ءاريغص اطاريق نيرشعو ةعبرا نع « نيريبك نيطاريقب ةعاس لكو «ةعاس
5 5 8 ۳ 0 

 .ماعا هللاو < مدت اک رم يداو (؟)هیدوا

 : جفخلا

 نایرلا ةلابق كرابلا يداوب ةيرق  ةنكاس ميجو ءاف اهدعب ةمجعلا ءافلا رسكب -

 نک اما ةيدوالا نم ةدع يف نإ : لاقي لب «ةيراج نيعو بحلل عرازم امف ءايادكلاو
 امأو « ةيماشلا َةّلْخَن يداو ولع ءَناَدَرَبلا يف ناکم اهم «ةعارزلل دعت *" «جفتلا ىمست

 نم نیرشعو ةينامت نع «ريصق نم رشع ةعبرأ اهباجو ددع «ةيراج نيع اهلف ةيرقلا هذه

 وذ اننمز يف ةكم بحاص مه اهکلم «تاضيمُحلا نم داوقلل كلم اهعيمجو «لیوط

 رشاعلا نرقلا لوأ يف ناكو «تاحرلاب هللا هدمغت «تاكرب ريهز وبأ «تاكرحلاو دعسلا

 .اهباوث هل فعاضو ءاهملاعم هب هللا ايحأف ءاهرومد دعب اهنيع رع

 ور ينأو ةّضْورل ولع - ةنكاس ايو ةروسكم لاد اهدعب «ةمجعلا نيشلا حتفب -

 حر ةعنمو وف هيف مملو «فارّظلا ننح ينب نم حجار (؟)يوذ «فا ارشألا هنكسي

 يينميو « مهيعاري ةكم ريمأ بلاغلا يو « مهب يمتحيو « مهلإ لحي نم لع نوريجُي لب

 نيسحلا فيرشلل * هّتبسن لعلو «هدوجو [ نمز] ملعأ الو «مییلع لخدي نم ىلع راوجلا
 نم ۳ يداو رخآ - ةلمهلا ءاحلاب - ةدَح لخت سرغ يذلا : يديدشلا تا نب

 .اهولع نم ْفِيَحلا اذهو ءاهلفسأ
 ١  2 1 20 2هرم 2

 اهباجو دع ةولح ءام نيعو «ةريهش عرازمو «ةربثک راجشاو لين هيفو ۳۳ ..

۳۷ 
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 (يمامنلا) ب نآلا ةامسملا ريبكلا دبع خیشلا ةيرق اهنم برقلابو - ةمجعم ءافب - ضیفلاب ةروهشم ضرألا هذه
 شماه) موسرلا الإ اهنم قبي لو كربلا تسرد دقو (ةصغن اذکو نآلا یتح اهم“ ريغتب مل (ةليمش مأ) امأو
 .(لصألا

 .رغصم ريغ ةصغن اهسا نآلا يه
 رطسأ ةثالث رادقم لصألا يف ضايب رعشلا دعبو .نيتيبلا يف ءاطیالل اعفد (رضنلا اهضور) باوصلا لعلو اذك

 رم يداو نم ناسح ضرأب ٩۱۸ ةلسرفص ۱ يف تام تاکرب نب دمحم نب يابتياق ديسلا نأ يماصعلا ركذ

 .48/4 :«موجنلا طعم ةكم ىلإ لاجرلا قانعأ ىلع لمحو

 نب تاكرب نأ دهف نبال ؛خوبشلا مجعم» باتك يف دروو] - لصألا شماه  بیعش يبأب فرعت نآلا يه
 .[ح - رم يداو نم دلاخ ضرأب ه888 ةنس نابعش 4 يف يوت ةكم ريمأ نالجح-نب نسح

 باهولا دبع نب دمحم مامالا مالسالا خيش كلاذ حضوأ اك ءًاعرش ةمرحلا باقلألا نم (ةاضقلا يضاق) بقل

 م88 ةنس يفوت ةكم ريمأ نالجع نب نسح نب تاكرب فيرشلا نأ يماصعلا ركذ (۲) «دیحوتلا» باتك يف

 ءانثأ ةكم هب لخدو نينثالا موي رصع يفوت «ةكم ىلإ لاجرلا قانعأ ىلع لمحو رم يداو نم دئاخ ضرأب
 ۲۷۵/6 :۰ طمسلاو .ءاثالثلا ةليل

 .(لصألا شماه) يمايشلاب نآلا ةروهشم

 .يتأبس اك (نيطاريقب) اهلعلو ةملك رادقم لصألا يف ضايب
 تاءالمإ نم ىبننا مهتيالو مايا يداولا اذه ىلع اوبلغت نيح ' مشاوم ا ةمطاف يداوب هامم نم لوا نأ يغلب

 رهاظلا كلملا رصم بحاص نأ يبافلا ركذو .- لصألا شماه  اهافش ينعلا يمزاحلا رصان نب دمحم ديسلا
 اه مسر (۷۸۸ ةنس يقوتملا ةكم ريمأ) نالجع نب دمحأ نم ايكشو رصم امدق ال ةبقث نب نسحو نانعل مسر
 .۹۳/۳ :هدقعلا» .ةكم ريمأ ديب رم يداوب ةيرق ةورع يبأبو ءامهرد اله ةلمازلا ماطخم

 حجم نم ةکم ليزن مث قورع يملأ ي يداو لهآ نم «ريمب نب هللاراج ۴ : « ءوضلا» يف يواخسلا لاقو

 . ىهتنا .ًاردَّه حارو ,ةدجب لیق نأ ثبلی لو - ۸۹6 ةنس يف اج يم
 : عفان ضرأ

 هفلخ ايق ةعارزلا يناعي ناك ۸۲۰ ةنس یفوتلا يّ فيفعلا نب هقلادبع نب دمحأ خیشلا نأ يس املا ركذ

 .الغ/# :هدقعلا» .ةلمت يداو نم عفان ضرأب اباقسلاو يضارألا نم هتوخاو هوبأ هل
 : رفْبصألا

 الئاط ًاراقع هل هللا رسيو :۷۸۸ ةنس یفوتلا نالجع نب دمحأ فی رشلا ةكم ريمأ ةمجرت يف يسافلا لاق

 نيرحبلاو ءرفيصألا يهو ابف كي رش ريغ نم اهكلف اهايحأ فويخ كلذو «هب هعافتنا مظع رم يداوب
 ۱ ۹۵/۳ :«دقعلاو :ةميمحلاو يثبلاو

 .لصألا شماه  تاكرب يوذ نم .ثيغ يوذ فارشألاو ةعازخ اهكلمت ريغتي ۸ نآلا ىتح اهمسا اذه
 .راحبلاب فرعت رثب  ةكم ىلإ هجتملل يأ - رم نم لايمأ ةعبرأ ىلعو - 456 ص «كسانلا» يف لاق :راحبلا
 .لصالا يف ضابب
 هبو ءديز يوذو ةلدابعلل ءارشلاب لقتنا مث .ثّرحلا فارشألا هبلاغ كلمب ناك قیضملا نيعب روهشم نآلاو
 .لصألا شمام - ليذه نم ةتابتو ثرحلل ناتيرق
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 ةرشع) :- ٩۳ ص - عوبطلا  هاعقض قرتفلاو اعضو كرتشملا» ينو :كولمم وهو (ريمألا) ب هبقل مل يردأ ال

 ؛ ةرشع دعو ( عضاوم

 باتكلا اذه يف درو دقف ييرحلل «كسانملا باتكا وه باتکلا نأ رهظب : لوقأو (يدسألا هلعل) شمالا يف

 فرشم وهو ,هبیصت داكن ال سمشلا نأل كلاذب يمس ليج نادربلاو - ۳۵4 ص  جحلا قيرط فصو يف

 (سانلا هلزني ال رصقو نيناسبو ؛ةميظع ضاوحأو «ةريثك نویع .ةعیضلا هذه هحفس يو «ةلخخ يداو ىلع

 روصق اهب «ناتسبلا نم نيليم ىلع نادربلاو نادربلا مث ءهب لصتم ءمالسلا فيخ دعب بضنتلاو) :اذه لبقو
 (لبج نادربلاو «بهذلاو جاسلاب ىنبم «ةفيلخلل رصق هنمب ديربلا نم عباسلا دنعو «يرجت نيعو «ناطلسلل
 .خلا

 نايتبلا ةعبرم يقرشلا قيرط ىلع جرح اذإ جاحلا لزتي ةكم نم لحارم ثالث ىلع نآلا ةدوجوم ةكربلا هذهو

 ةراك عم لباقلا ملعلا ىلإ (؟) حجنت مث راطمألا مايأ هايم اهب عمتجت ةماق رشع ةسمخخ ردق اهرعق ىلإ اهسأر نم
 لصألا شماه نم یبتنا  قارعلا لهأل مولعلا تاقيملا قرع تاذ يهو بارعألاو جاجحلا نم دراولا

 .موب ةريسم نم برقت ةفاسمب ةكربلا هذه نع دیعب «قرع تاذ وه قارعلا جح تاقیم نکلو

 .لصألا يف ضايب
 - لصألا شماه نم  هرثأ الإ هنم قبي مل كانه رصقلاو ةميمحلا اذكو نآلا ىتح اهسا ريغتي ۸

 .ًاموهفم سيل مالكلا نم اهدعب ام اذکو ةحضاو تسيل (يلايع) ةملكو لصألا يف ضايب
 - لصألا شماه - ردلا ندعم ابنم برقلابو نآلا ىتح اهمسا ريغتي مل
 رصقلا راثآ اهيو ءهدعب نم هتثرولو نوع نب هللادبع فيرشلا انالومل ءارشلاب تلا .نآلا ىتح اهمسا ريغتي مل
 يلا يه اهلعلو - لصألا شماه - ةرودم نيطاسأ روك دملا فصولا ىلع ليخلا طبارم اهرهاظبو «روك ذملا
 .ءاقربلا نيلاحرلا ضعب اهامس

 ىدغو :-نارهظلا رم ىلإ صيلخ نم قيرطلا فصي وهو  «ةمظنملا دئارفلا رردلا» يف يريزجلا لاق
 عطق نأ ىلإ راسو ... فوخلا ةالص اهيف هيلي يلا لص يتلا (؟) لاقعلا ةلزنم نافسع دعبو ةسيدلا لوأب
 يف ةلزملا هذهبو ... ىتحنملا ليج نم برقلاب یشعو «ءاقربلا فراط ءاللّدلا دنع ىمسيو ؛یتحنلا فراط

 ...رم نطب ةادغمب ةداعلا تناكو .يرصملا جاحلا ريمأ ةاقالل ةكم ريمأ براقأ رضحت نامزلا اذه

 نم میبلاغو ةكم ءارقف نم هيلإ رضحي نم ةرثكل هب ىمس «نايمعلا لبج عطقف ینحنلا لبج نم راسو
 .رهازلا يداو ىلإ ًارئاس رمتساو اليل نارهظلا رم يداو ىلإ جاخلا ريمأ لوزن ناكو .. جاحلا نم لاؤسلل نايمعلا

 .لبجلا :فراطلاو تبثا ريثك لحمل مسا :ةسيدلاو ىهتنا
 (۱۰۵۰) 44۲ ةتس ةكم راز يذلا ورسخ رصان ةلاحرلا اهركذ دقف «يداولا ىرق مدقأ نم يه :ةقربلاو

 رثب ةقرب قيرط نم خسرف فصن ةفاسم ىلعو) : هصن ام ةيناثلا ةعبطلا - ۱۳6 و ١؟4 ص عةمان رفس» يف لاقف

 لعو) :ًاضيأ لاقو (هعيبل ةكم ىلإ نوؤاقسلا هلمحيو بذع رثيلا اذه ءامو لیمج دجسم هدنع ءرهازلا ىمست

 «راجشأو راج ءام كانهو «هب صاخ شيج عم ةكم ريمأ اهب ةقرب ىمست ةبحان ةكم ياش خسارف ةعبرأ ةفاسم
 .اضرع اهلثم يف ًالوط ناخسرف ابتحاسو

 يف نم ۸۰۱ ةنس لاوش ۱۲ يف یعدتسا نالجع نب نسح ةكم ريمأ نأ 44/4 :«دقعلا» يف يسافلا ركذو

 اومطقو :حجار يوذ لیخت رم هيف اومطقف فيلا ىلإ هعم اوضمو يداولا ىلإ اوبهذف هنالغو كرتلا نم هتمدخ
 دعب تاضيمحلا ىلع اولخد مهنأل «فارشألل ًاليخت ءارضنلا ةضورلا يف اوعطقو «ديوس ينأ يبل ًالخن ةقربلاب
 .كلذب مهیداف قرشلا نم مهدوع

۳۹ 
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 .۸۹/4 :«نیفلا دقعلاب باتک يف ءاج ام ىلع .دیدش ىنب فبخ يف لخن :ةقیرلا

 ناتسب هنومسب ةماعلاو «نایداو امهو < ةيماشلا ةلخنلاو ةيناعلا ةلخنلا ؛ نتلخنلا عمتجم :رمعم نبا ناتسب

 رمعم نب هللاديبع نب رمعل وه اعإ رماع نبا ناتسب :امهريغو ةديبع وباو يعمصالا لاق . طلغ وهو یماع نبا
 موقو ؛رمعم نبا ناتسب وه امنإو ءرماع ينب ناتسبو رماع نبا ناتسب :اولاقف اوطلغ سانلا نکلو «يميتلا

 نظ كلذ لکو زیرک نب رماع نب هللادبع ىلإ بسن :نولوقب نورخأو رماع نب يمرضح ىلإ بسن نولوقي

 نبا ينعي - لاقو :لاقف «بتاكلا بدأ باتك حرش» يف يسويلطبلا دمحم نب هللادبع دمحم وبأ ركذو «مبجرتو
 ناتسي ريغ رمعم نب ناتسب :يمويلطبلا لاقو ءرمعم نبا ناتسب وه اغاو ؛رماع نبا ناتسب نولوقيو 5

 نب رمع وه رمعم نباو ةلخن نطبب فرعي يذلا وهف رمعم نبا ناتسب امأف ءرخآلا اهدحأ سيلو ءرماع نب
 هللادبع وه اذه رماع نباو «ةفحجل ا نم بيرق رخآ عضوم وهف رماع نبا ناتسب امأو سیار قا

 هب ىتأ هابآ نأ لاقیو «ءالا اهب طبنأ الإ ًاضرأ جلاعب ال ناکو ؛ةرصبلا ىلع ناثع هلمعتسا زيرك نب رماع نب

 هنإ» : هب هللا لوسر لاقف ب هللا لوسر قير صمتب لعجف هیف يف لفتو هذوعف ريغص وهو هب يبلا
 .«نادلبلا مجعم» ءالا اهيف طبنأ الإ ًاضرأ جلاعي ال ناكف ««يتسل

 ىلع افقو فقوو) ۷۷۹ ةنس يقوتملا یکلا ينالطسقلا دمحم نب دمحأ ةمجرت يف يسافلا لاق : ارشب

 .ةيماشلا ةلخنب ةكمب ةدلب - يزمجك ىرشب هطيحملا سوماقلا» ضو - رکذ اذك (ةيماشلا ةلخنب ارشب دجسم
 .زرباو نيبت يأ (يل نی اهباوص لعل (يلذن) ةملكو يماعلا رعشلا نم وهو اذك
 ءدوعسم ينب لبج هل لاقي لبحي مهبقع دوجوم دوعسم ينبو ةتابنو «نصحلا راثآ او «ةديدحاب اهمسا ريغت دق

 - لصألا شماه - اوضرقنا دق ةرئاعو «هلاسعأ ةكمل ةبولجملا لاسعألا دوجأ

 سنلا اذه هيف دجوي ال «جاحلا لزانم» مساب فلؤملا هنع رعب يذلا وهو «كسانلا» باتک

 .لصألا ي ضايب

 نب نوع ًالاح ةكم ريمأ عيمجلا ديسو انديسل ةكولمم نآلا يهو ريغتي مل نيعلا مساو ءنآلا ىتح يداولا مسا اذه
 :هماعنإ مادو همايأ تلاط دمحم

 انیمآ فلآ اهلا فیض یتح ةدحاوب عستقأ 0 نما نیما

 .لصألا شماه

 (نسح يبل نآلا وهو) : باوصلاو لعلو .ًاصقن هيف نأ رهظب هدعب مالکلاو (سماخلا بذعلا) لصألا يف
 .خلا

 ىلإ هجتملل مالسلا فیخ دعب هنأو «بضنتلا - ۵۳4 ص  «كسانملا» بحاص رکذو .لصألا يف ضايب

 هلوق یرآ الو .لخنو ةيراج نيع ایف ةلمغ ىلعأب ةكم لاعأ نم ةبرق بضتت : توقاب لاقو ,هب الصم ةكم

 .اهلفسأب يه لب ٌحيحص ةلخن لعاب

 ةلخت نم بضنتلا ةيرق نكس ۷۹۳ ةنس يوتلا يربطلا نمحرلا دبع نب دمحم خيشلا نأ يم افلا ركذو

 .يريونلا لضفلا يبأ نع ةباين اهب دوقعلا رشابو اهب ّمأو «ةيماشلا

 دجسم يف هنم عمس يسافلا يأ هنأ (۸۱۵/۷۲۱) يربطلا دمحم نب دمحم خيشلا ةمجرت يف ركذ اک
 ةحكنألا دوقع ىلوتبو هيف بطخيو بضنتلا دجسمب موی ناك هنأو «ةيعاستلا نيعبرألا» ضعب ةلخنب بضنتلا
 .۲۹۷ و ۱۰۳/۲ هدقعلا» .ةكم ةاضق نع ةباين

 ءارقخلا نايعأ نم ناك : ۸۱٩ ةنس نوا يدوعسملا لذا دمخأ نب ةثيمر ةمجرت يف ًاضيأ يمافلا لاقو

 ضعب نوكل هبراقأو وه ريقخ اب هترهش يف بلا نأ نظأو ةيناملا ةلخن يداو نم ةلوس ةبرق نونكسي نيذلا
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 يداو نم بضتتلا ةبرقب رورلا نع محل ةحودنم الو مهدالب مهيلع مدق اذإ يقارعلا جاحلا نورفخي مهدادجأ
 8۰۳/۵ :هدقعلا» مهنم ءارفتلا نيذلا دوعسم يتبل اهرمأو ةيماشلا ةلخن

 - لصألا شماه  مشاوملا اياقب ءارمألا ةداسللو ناسح يوذ فارشالل نآلا وهو نآلا ىتح هما ريغتي م
 نم ديدجلا يداو يف هندب يف عضاومو «هدعقم يف جارخ نم يمن وبأ يفوت دحاوو ةئم عبس ةنس رفص 4 يف

 : اًضيأ هيفو هدئارفلا رردلا» . رم يداو لايعأ

 يف يذلا نصحلا يف يفابلا قرحأو لمح ةثم وهو ربلاو لالا قرحأو ةضيمح ديسلا جوخ ۷۱۵ ةنس

 .مايأ ةتس ةكم نيبو هنيب نصح وهو فيلخلاو فلخ ا ىلإ هجوتو «ةلخ ينلأ عطقو نارهظلا رم يداوب ديدجلا
 ىتح ۷۹۸ ةنس يف ديدجلا يف ماقأ ةداتق نب نسح ةكم ريمأ نأ «دئارفلا رردلا» يف ام ىلع يسافلا ركذو

 .مسولا ءاج

 ةنس نابعش ىلإ ةدج نم بالجلا رفس دعب ديدجلا يف ماقأ  ةكمريمأ ىلع جراخ وهو  ةثيمر نأ رکذو
 اهذخأ ىلع اوردق امو « ةثيمر لاومأ لالغ ىلع ىلوتساو رم يداو نم ديدجلاب لزن ةكم ريمأ نأ ركذ مث ۸
 ۸۱٩. ةنس ةرخآلا ىداج رخآ ىلإ نکاس ديدحلاب وهو هنم

 فاخف نالجع نيبو هنيب فالخ لصح هنأ يم ينأ نب ةليمر نب دنس ةكم ريمأ ةمجرت يف يسافلا ركذو

 .۱۱۹/۱۲۲/۱۲۱/۹۰/۵ هدقعلا» .45 ةنس كلذو رم يداو يف ديدجلاب ماقأف هسفن ىلع دنس

 «طمسلا»  ةكم ىلإ لمحو ديدجلاب ۷1۲ ةنس لاوش يف تام ةثيمر نب ةبقث نأ يماصعلا ركذو

۳/۶ 

 ةنس یفوتلا ةثيمر نب ةبقث ةمجرت يف يمافلا رکذ دقو رم يداو يف نصح هنأ يماصعلا مالک نم مهفیر

 .۳۹۸/۳ :«دقعلا» .ةكم ىلإ لمحو ءديدجلا يف یفوت هنأ ۲
 كلذب ةضيمح هوخأ عمس ۷۱۵ ةنس ىلوت ال هنأ ةثيمر ةكم ريمأ ىلع مالكلا يف يماصعلا لاق : ةديدجلا

 ةديدجلا يف يذلا نصحلا يف يقابلا قرحأو لمح ةثم وهو رقبلاو دقنلا نم لالا ذخأف ةكل ًايلاو ناكو .عزفف
 ۲۲۸/4 هطمسلا» .ةلخت ينل عطقو رم يداو نم

 ضعبو هريزو لتق دعب ابنم جرخو ةكم ىلع ةثيمر مجه ۷۳۹ ةنس ناضمر ينو رخآ عضوم يف لاقو
 ۲۳۹/۹ :«طمسلا» .ةديدجلا ىلإ داعو هباحصأ

 مدقتملا ديدجلا :باوصلا نأو ءأطخ نوكي نأ ىشخأو «يماصعلا باتك ةعوبطم يف مسالا درو اذك)
 .(هركذ

 رم باب) يف اذه يمزاحلا ركذ دقو «مضاولا ءامسأ نم هام قرتفاو هظفل قفتا ام» وأ «نادلبلا» باتك يف

 ةكم نيبو «لايمأ ةسمخ ةكمو رم نيب يدقاولا لاق ءزيمْجو لخنو ةريثك نويع رعو) :هدعب لاقو مو

 نم ًاوحن (نارهطو نارهظ باب) :رکذو - ةرضاغو ؛ليذُهو «ملسأل يهو اليم نورشعو ةسمخ َنانْجَضو
 .(ثيدح ريغ يف امهرکذ ءاج دقو) دازو اذه

 «لیزنتلا يف ةروك ذملا ةعيبلا ةرجش تناك كانهو «ةيبيدحلاب ناك كلاذ نأ ريسلا يف روك ذلاو «نیب طلغ اذه

 طببي اهنمو «يداولا اذه ليسم ىلع ةفرشم تاوارفصلاو «ةكم حتف ماع ملسو هيلع هللا للص هلزنم اذه لب

 : يمهرجلا رعش يف روكذملا ةنحم ةيلهاجلا قوس راثآ كاتهو هيلإ

 ليفطو ةماش يل نودي لهو ةنحب هايم ًاموي ندرآ لهو

 - لصألا شماه -

 .خلا (اضيبم ًاميظع ًادجسم) باوصلاو اذك (۳۱)

(FY) لفسأ ظاكعو ؛ناغن يداوب زاجناو نارهظلا رب ةنحي ةثالث تناك ةيلهاج لا قاوسآ نأ يطويسلا لالجلا ركذ 

۲۱١ 
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 اذه نييعت ةهفاشم یبتنا قرشلا ةهجل ةلحرم فصن فئاطلا نيبو هنيب لحم .الیبعلاب نآلا فرعيو فئاطلا نم

 .لصألا شماه  ةمث يل هنم ةياكح اذك نوع نب هللادبع فيرشلل جارس نمحرلا دبع غیا نم قوسا
 .ینعلاو ینبلا لتخم ردصلاو اذک

 .خلا (هشيع يف انهور باوصلا لعلو اذک

 .(نسحأ ونصلا) :شمافا يف (عرفلا) ةملك قوف
 يف مث 6٩۰۰ - ظو ٩ = طر ذإ مقرلا اذه لباقت لمجلا باسح يف اپنا يأ ٩ : ظط) : : شمالا يف

 ب: ًاضيأ شمافا |
 راهزألا نوسرغي مهآرو ةيلاثكلا ىلإ علط امل [....] ديسلا لضافلا خيشلل هبیبشو خيراتلا اذه ىلإ رظنا

 :تايبأ دعب ءاجف ارات مه لعف

 .خيراتلا وهف ١751 - (سرغا) ةملكو ةحضاو ريغ تاك طقنلا ناکمو ىبتنا (سرغا) اج هرات

 نب دمحأ :هصخلم امب - ۱۲۹ص هرفاسلا رونلا» نع القن - ۱۱۵ ص ٠ج «مالعال» يف يلكرزلا ةمجرت
 ذخأو «ةرهاقلا ىلإ لحرو - ٩۲٩ ةنس اپیف يفوتو ۸۵۱ ةنس ةكم يف دلو يكلا نيسحلا نب دمحم نب نيسحلا
 ناطلس بفانم يف «موظنملا ردلا» هامس ناثع نب ديزياب ناطلسلل ًاباتك فلأو ءةخاسّنلاب بسكتو ءاهئالع نع

 فصوو .هدنع يظحف دمح نب تاكرب ةكم فيرش حدمو «ةنس لك يف ًارانپد نیسمخ هل بترف «مورل

 .نسحلاب هرعش ضعب يلكرزلا ذاتسألا

 .(هدلومو) :باوصلا لعلو اذك

 .(رفكي نمو) هلعلو اذك
 دمحم فيرشلا نب نوع فيتلا ملعلاو فيرشلا ًالاح ةكم ريمأ خيمجلا ديسو انديسل ةكولمم نآلا هذه ةضيغمو

 .لصألا شماه  ةيبرغملا ىمست نآلا ىلإ ةدوجوم ةكريلاو نوع نب
 .مالسلاو ةالصلا هيلع ىفطصملاب الإ قيلي ال تصولا اذه

 رمع يوذ فارشألل ةكولمم نآلا يهو ةدهلا يداو لفسأب دحأ اهجرختسي مل ةنيم يهو نآلا ىتح اهمسا ريغتي م

 .لصألا شماه -

 .لصألا يف ضايب
 ۱ .اهعقول فيرعت دري م
 ركذ يتأيسو .لصألا شماه  فارشألل ابيقابو تيبلا حاتفم بحاص هتلادبع ييشلل اهضغب كلم نآلا يه
 .رهظي ايف انه اهركذل لحم الو «ةميمحلا

 يوذ فارشألل نآلا الاغ ةعورس امأو « يناكرلا اذكو نوع نب نيسحلا فيرشلا انالوم ةثرول ةكولم نآلا
 .لصالا شماه -

 - ةلمهلا ءاحلاب  ةدحم قبي مل هنإ ليق .. ميظع ءاتف اهيحاونو ةكمب عقو ۷4۸ ةنس يف هنأ : ید لقت <
 .هةمظتلا دئارفلا رردلا» .اماع ءابولا ناکو سفنأ ةعبرأ ىوس

 رماع نب دمحأ نب يلع ةمجرت يف اذه ركذ - رم يداو نم ءاّدح نأ «نينكلا ردلا» يف دهف نبا ركذو

 .«نادلبلا مجعم» رظناو .رم يداو نم ءاذحب یفوت هنأ ركذو هه ۸۵4 ةنس .قونملا

 انديس اهعطقف ةميبلا لحمب كربتلل رازت ةرجشلا هذه تناك دقو نآلا یتح ةفورعم رئبلا امأو ةرجشلا ينعي هلعل
 .لصألا شماه  انثو لختت نأ فاخف نائوألا ةدابعب سانلا دهع برقل هنع هللا يضر رمع

 .(ةبلع ءام) :هيف سيلو ١45 ص «كرتشملا» يف اذكو (ةيرق) :«نادلبلا مجعم» يفو اذك (4۸)

۳ 



 نيب ءةكم يحاون نم ءّرم نطبب ةيرق :- هذه ةميمحلا نع - :«نادلبلا مجام» يف توقاي مالک صنو )4٩(
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 وبأ يندشنأ «يرصع رعاش «يرثعلا ةيرق نب میهاربا نب دمحم لوقي ایفو «لخنو نيع اهيف (؟)اریربلاو ةعورس
 :هسفنل ةيرق نب دمحم يندشنآ :لاف «يناحرلا نباب فورعلا يكلا هللادبع نب نایلس عيبرلا
 ةيزلاو ةلوس فانكأب ف بصلا يف ةن دالب نم يمترم

 هميمحلا ءام تدرو عیبرل رم يداو تعجن ام اذاو

 هميغ دقعي هيف دنلاو درو ال انرطمي تيرس ليل بر

 هميخ بانطآ رورسلا تابلاج مسهيلع ترز فونألا مش نيب
 .۳۵۹۵ ص «كسانلاا باتك رعاشلا اذه نع رظناو

 .ةحضاو ريغ ةملك اهقوف (هل نبا ىلع وهو) ةملك

 يكلا يسبنسلا دياز نب هللاراج نب دمحأ نب ىسوم خيشلا ةمجرت يف «خويشلا مجعم» يف دهف نبا ركذ
 .ةكم لا لمحو رم يداوب ءارضخلا ةعيض يف تام هنأ ماك /۷۸۳)
 .ةددعتم ىرق لع قلطي مسالاو ةماعلا اهقطني اك «فاقلا نع ةلدبم مسالا اذه يف محلا

 .لصالا يف ضايب
 الهم ةنس نالجع هيخأ نيبو هنيب فالخلا لصح امل ۷۱۲ ةنس ىفوتملا ةبقث ةكم رينأ نأ يمافلا ركذ

 راشأ ۷۹۷ ةنس نالجع نب يلع لتق ال هنأ ًاضيأ ركذو .ةلخن ینآ مث ءديدش ينب فيخ ىلإ ديدجلا نم لحترا
 ىلع نالجع لآ مزع امدنع فیفا نم جورخلا مدعب يمن ينب لآ ىلع يمن يلأ نب حجار نب ةزمح نب هللاراج
 .4۰هو ۳۹۸/۳ :هدقعلا» .فیخلا دنع نالجع لآل مهلاتق نوكي نأو مهتبراحم

 شيبك نب يلع رمأ ۷۸۸ ةنس يف هنأ ةكم ريمأ نالجع نب نسح فيرشلا ةمجرت يف ًاضيأ يسافلا ركذو

 ةقيربلاو ةجئافلا ليخن تعطقف فارشإلل ًالخن اهيف اوعطقيل ديدش ينب فيخ ىلإ ةكم لهأ نم ةعاجي جرخي نأ
 ۸٩/4. :«دقعلا» فارشألا ضعبل امهالکو ديدش ينب فيخي

 مزبناف هدصق ةضيمح هاخأ نأ ۷۱۳ ةنس ةكم يلاو يمن يلأ نب ثيغلا ينَأ ىلع مالكلا يف يماصعلا ركذو
 مث .«هرسأف ثيغلا ابأ ةضيمح بلغف ۷۱6 ةنس ةجحلا يذ 6 يف ايقتلا مث «ةلخن يداوب ليذه هلاوخأ ىلإ رفو

 ةضيمح نا «بلاطلا ةدمع» نع لقنو سانلا ةرضحب احبذ ديدش ينب فیحب هلتقف هلتقب هديبع ضعب رمآ
 نيب عضو دقو وه اک اقولسم ةنفج يف گالوتقم ثيغلا وبأ الا مهعار م اوعمتجا الف ةفايضلل هناوخا ىعدتسا

 ۲۲۸/4 :«طمسلا» ...ناداوسأ نامالغ مهنم دحاو لك سأر لعو «مييديأ

 نكس هنأ (۸۲۳ /9778) يننحلا يناغاصلا دمحم نب دمحم خيشلا ةمجرت يف يسافلا ركذ :ريمع ينب فيخ

 .ممس/ 7 : «دقعلا» .یفوت نأ ىلإ ةحكنألا دقعيو بطخيو هب سانلا موی ناكو ةلخن يداو نم ريمع ينب فيخب

 رمأ ةميزلاب ناك الف ةيناما ةلخن قيرط كلسو فئاطلا نم داع نالجع نب نسح ةكم ريمأ نأ ًاضيأ ركذو

 فيخ ىلإ مث ةلوس ىلإ اهم ىضمو «ليخي هوداهو هوفطعتساف ءاهلهأ ىلع ًارمأ هبتعل ءاهبارخإبو اهيف ليخن عطقب
 .١مه/4 :هدقعلا» (؟)۸۲۲ ةنس بجر يف ةكم ىلإ هنم ىتأو رم يداو ىلإ مث كرابملا ىلإ مث ريمع يب

 دجوت الف مويلا امأ : لاق نارهظلا رمب ةيرق ةصلخلا : توقاي نع سحلم يدشر ذاتسألا لقن ال : صلخلا
 نورمعملا لوقيو صلخملا نيع ىمسي فيخ يداولا اذه يف دجوي اهنإو روك ذملا يداولا يف ةصلخلا ىمست ةيرق

 ةسمحن الإ ابنم قبب ملو اهرثكأ تسرد افيخ نيتسو ةثم ثالث يوحي ناك نارهظلا رم نأ زاجحلا لهأ نم
 .(ةيشاح) ۲۹۸/۱ يرزألل هةکم رابخأ» .نوعيرأو

 تب
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 : كريز لا رراؤن "لوح

 تارا ثبت را"
 -١١-

 :154 :ص - ۸
 الومش ثيدحلا ةعشعشم افرص يضع ىقاست اک ثیدلا َّلَط 0

 هذه يو فيرحت (ىقاست) : اهشماه يفو (ىماست) ةعوبطملا يف تدرو ىقاست
 حیوطت : يِجاَحَت مهيف) :باوصلاو (مهناميأب جيوطت :يِجاَحُت مهف) :ةحفصلا

 ۱ .(مهناعأب

 .(رطملل ايه دق يذلا» :لصألا يف اك باوصلاو ملل ایت يذلا) :ایفو

 و

 .«نادلبلا مجعم» يف ءاج ام ىلع نارهظلا يداوب ةكم ىرق نم :ةصلخلا

 .ةيشاح ۷۹/۱ هةكم رابخأ» .ةمطاف يداو يف ةيرق صيلخ :سحلم يدشر ذاتسألا لاق : سهيل
 .نافسع ايب لصفی لب يداولا نم ًادودعم سيل :لوقأو
 - ةكم ىلإ هجتملل يأ - ريمغلا نم لايمأ ةينامن ىلعو - ۳۵۹ ص «كسانلا» يف لاق :رخلا يأ فیخ

 ىوس نويع ةنمي كلاذ ريغو « باودلل ةعرشمو .بهذلاو جاسلاب ىنبم رصقو رثا يآ فح اهل لا نيع
 .سانلا رثاسل كلذ

 هجتملل زئلا يلأ فیخ خا يأ نيع دعب مالسلا فيخ - ۳۵4 ص :كسانملا» يف لاق :مالسلا فیخ

 « سانلل لزنم هبو «نينمؤملا ريمأل نيتاسبو .بهذلاو جاسلاب ىنبم میظع رصق ابو «لايمأ ةعبرأب  ةكم ىلإ
 .ىهتنا .رهاظ ريثك ءامو

 قيرط يف رماع نبا ناتسب نود «ةكم نم برقلاب روغلاب مضوم : ةيول : «نادلبلا مجعم» يف توقاي لاقو
 فيخ يف المت سرغو ءارصق هدنع ىنبف هءاضف نسحتسا ديشرلا جح الف ءايق ارفق ناكو «ةفوكلا جاح

 : بارعألا ضعب لوقي هيفو «مالسلا فيخ هامسو «لبجلا
 انكس الو اران ناتسبلا انفب الو ةّيولب ىرأ ال يل ام يليلح
 انعظ وأ ةّيول نم الایز اودارآ مهنأ رد لو ارج لنت

 نع مههجوأ رابخآ تیمع دقو هتیقل بكر لك مبنع لئاسأ
 ام مهعبتي هللا مالس نكلو مهتعبت اوُمَأ نيأ يردأ تنك ولف
 انكن يدبك تقتف دق يدبكاوو يعولو انكت رثا يف ينرسح ايو
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 .سرفلا يهو (رجحلا ىلع) :باوصلاو (رجحلا یلع) :اهيفو
 .(ليخلا هئمَتحاف ) :لصألا ينو (ليخلا هتقاف) :ابفو

 .قيرأطلا سلا کر :هزاجمل نا نم يناثلا لاقو) : ۱۵۰ :ص 4

 .(ةبّوجم : ةعّرقم ةماهو ۰. لا ر ۳ هر ع

 ىلإ ةبسن» :ًالئاق (ينابوثلا) ةملك ىلع ققحا قیلعت باوصلا نع مالکلا دعبأ نمو
 مث (ليمهش نب نابوث ىلإ وأ ؛ءیجرلا نابو ىلإ نوبسني ةثجرلا نم ةينابوثلا ةفئاطلا
 «نيفورعم نولازي ال نره ونب) :يرجه لا نع يباتك نع لقن هنأ عم «بابللا» ىلإ لاحأ
 ‹ ةفورعم لارت ال ؛ مت ين وح لغسل ف ت ئا قزاحا او لعأ يف نونکسیو

 ينابولا ةليبق يرجمها حضوأ لقن ام ىلإ فیضاو .(يقارعلا جحلا قيرط ةزاج ريغ يهو
 ناره ناو نی هنأ رک ذف (دزألا) دسألا ةل ةليبقب وأ « ةثجرملا ةفئاطب هتلص يني اب هدلبو

 نب دسأ ني ع نبي نم نب كم نب حابص نبه لإ بون + ءالؤه
 يداو لعأ يف ةميدقلا مهدالب يف «نيفورعم نولازي ال .ناندع نب دعم نب رازن نب ةعيبر

 صن وه اك ةليبقلا هذه نم انه وهو «ةعئاشلا ءامسألا نم نابت مساو .ماعن يف «ةزاجما

 ۱ و .يرجفا مالك
 (ةلثام يا ءءاوقص كولد یرا ال ام) :۱۵۰ : ص _ ۰

 .(ةلئام :(ةلئام)و (ءاوغص) :اهباوص ۰(ءاوُمَص)
 «خسانلا فيرحت نم نوکت دقو «لصألا يف تدرو اذكف (الاَم) ةملك امأو

 .خلا (ىرأ يلام) :اهباوصو

 (انیلع ْلِصْلَصُت ال :لاقف «الطح هنبا كرحو) :۱۵۰ : ص - ۱
 .فورعم ءانا وهو .(الطص) : لصألا يف اک  اهباوص (الطح)

 5 دشنأو) : لصألا فو (لجر حدم ٤ يندشنأو) : ةحفصلا هذه ءاطخأ نمو

 .(لجر حدم

 يف «لئاح نطب نم ًاجأ ةلباقُم ( سينسل و : بهتنملا) : ۱۵۱ : ص - ۲
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 مالکلا اذه حضوب (ناثع نب ورمَع نب هللادبع نب ةيمأ مّرَه اهب «نيمويب دف نع بعل
 ۲۲ : ص لوألا ءزجلا نم عبارلا مسقلا يرذالبلل «فارشألا باسنأ» باتك يف ءاج ام

 ىلع مالكلا يف - ۱۳4/۵  ةيربعلا ةعماجلا ةعوبطمو سابع ناسحإ روتكدلا قيقحت -

 فّرطُملا ىّمَسُي ناك ناثع نب ورمع نب ربكألا هللادبع نأ ركذف - نافع نب ناثع ءانبأ

 نب يما لتقو : لاق نأ ىلإ .ناغع لآ ر ابخأ ركذ يف لسرتساو ءارعش هيف دروأو هلال
 نوعبس هءاجف «ويطو ٍدّسأ ىلع هالو دق ناملس نب دحاولا دبع ناكو «ٍیدَب فّطملا
 «يط ىلع اوريغبل فعم مهب جرن هولأسف «دمحم نب ناورم ماب يف كلاذو رزق نم

 هیقلف مال ابط «نواعملا لهأ نم سان میل جت ( مهب حرحف « ميف مه ناكر

 دری نآ هيلع اوضرع اوناک دقو «هومزهف و يل | نم ةعامج يف < «بهتتملاب يب الا نادم

 دبع ىلإ رذتعي ناَدْعَم لوقي كلاذ يفو ؛مهلاومأ ِةَقَدَص ذخأل ّبَحُأ نميف يتأبو «ةرازف

 : مهتاقدص هوطعيو «ةرازف درب نأ ةيمأ ىلع مهضرع ركذيو «ةنيدملا لْهَأو دحاولا
 لاح فرعي «فورعلا نم ًالاصخ اتضرع ةتيدملا َلْهَأ ىتأ لَه الأ  e.ث ۰ 4 ےل عل 590 مر ۶ مل 00

 اهلاصن اهنّلياز ام اهدامغاب ةئوصم فويسلاو اَنْيِلِماَع ىلع ر ۳۹ ر زر 8 ك ور

 لامع لح نيج ةةاكزلا يون ةعاطو ًاعمس جاترف ىلإ انين
 اهلاجر دمی ام یتح َدْيَف ىلإ اتدوفو تعاجو انرصام لبق نيَو 94 لرو ل روح ۳ ہو رو

 ةلحم يف ترشنو «بلطلا یبتم» بحاص اهدروآ ةلبوط ةديصق نم تايبأ يف -
 .ثلاثلا دلحلا نم ثلاثلا ددعلا نم ۲۱۱ ص يف ؛درولا»

 .(مزه) :(مْره) ةملک باوصف اذه ىلعو

 نطب يف ۶ام :لیقو ءريّسن يبل ةماهلاب مضوم لئاح) : شمالا يف ققحملا لوقو

 ةنيدم نآلا يهو هارو رن - (؟) يط يف داو ليقو «عوبرب ينب ضرأ يف تووملا
 ىلع قلطي لئاح مس :لوقأو .(فجنلا ةيحان نم ةكم ىلإ قارعلا قيرط ىلع ةرماع

 PETES دم بونج - مشولا بونج يف عقب اهدحأ : : نيعضوم
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 5 و ۲ 9 0 0 ۱
 :زجارلا لوقي هیفو ؛تورملاب لصتم یبع نم  نامح يبو

 توْْلَمْلا َقْيوَسلا هللا َدَمْبأف توزملاو ًاللاح اَنْعَطَف اإ
0 ٍ- 

 1 .«برعلا دالب» باتک بحاص عضولا اذه دّدح دقو

 4 هالو ۱
 هيف تششنآ - ويط يلبج دحأ  اَجأ لبج نم هعورف ردحنن ٍداو : يناثلا عضولاو

 «يفارغج ا مجعلا» يف لیصفتب اهنع تثدحت  ةكلمملا ندم مظعأ نم نآلا تحبصأ ةدلب
 - ةكلمملا لاش مق

 :ةحفصلا هذه يف ءاطخألا نم درو امو

 ۳ ر

 لازب ال يذلا «ناّمَر لبج دوصقلاو (نغضلا برق) : باوصلاو نغضلا بدرق ١

 25 1 و و * 17
 .يقرشلا رارحلا حفس نفضلاو افورعم

 لا ةلاحالا مث (ةيربلا نم لامشلا ةهج يف «دجنب عضوم ةندع) :ةيشاحلا يف -۲
 ةفرحم هيف تدرو ةرابعلا نکلو «باتكلا اذه ٤ ام صن وهو «عالطالا دصارم»

 0 و و # ۰ ر

 نأب لوقلا رزک او «نادلبلا مجعم» وهو باتكلا ٍلْصَأ يف اك (ةبرشلا) اهباوص (ةيربلا) ف
 هصوصن نم ِتّسلا نودب ثحابلل ًاعجرم نوكي نأ حلصي ال «عالطالا دصارم» باتك

 مىق «ییارغحا مجعلا» ي ةندع عقوم تحضوأ دقو «نادلبلا مجعم) ي اهوصأب اهتلباممع

 .ةكلمملا لاش

 .(ةنَدَع نم وی بهشلا نع :ناّمرر :۱۵۲ :ص ب ۷

 :اذه لبقو (بُهَتملا نع) : باوصلاو
L1 ۳ ۰ 0 

 :يرملا ريره نب دمحم  يسشناو)
 نسا علام 0 و 5 ول تم ۸ جر ت ر
 بناج لک نم نامر وب فحت يذلا عرجلاو نامر اذبح ابا

 2 2 5 ۰ ی ۳ ۳ هع ن1 هم ۳

 براحملا ودعلا ضارغا نامل قماو بلقلاو نامر نع صضرغاف

 .(عزجاور :ةعوبطلا يو

 .(قماو) نوكت دقو « ىنعم الو « لصألا ي تدرو اذکوف (یقمار) ةملك اما
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 :۱۵۲ :ص - ۶

 رج ٍِفْيَّصلاب اهرَضضَمم وب َةعبار رهظلو اج لخت

 .(هب ةعب نارهظلاور ةعوبطلا يف اك ال

 .(تانیع یلی ام هری ضارعأ نم ناتع) ۷ :ص - ۵

 .(تانييع لی اه :- لصألا يف اك - باوصلاو

f د 

 ةبسن (يدراصلا) باوصلاو «نيعضوم يف (يوراصلا) :ةحفصلا هذه ءاطخأ نمو

 .نافطغ نم فوع نب ةرم يب نم دراصلا يب ىلإ

 دودم - ۶اسح هب :سمشلا علطم نامر فّرط :ركبلا يداو) :۱۵۲ : ص -5

 ره نبا يندشنأو .ناهن نم نطب عاقل ينبل - ينج ْمْمَج -
e 2راک ر ھم ۾  fايناَمَر يبظ رکبا يداو لفماب يل حيتآ یتح شحولا يمرا تلز امف 2م 3 سر -  

 - ءاطخألا نم ةلمحلا هذه ٤ درو

 ريح عمج يهو .سيح عمج ١-
۶ 7 

 .ریره نبأ وهو .ریره وبا - ۲

 - خلا 5 لفساب يل حبتأ : باوصلاو .لفسأب حيت ۳

 :يرارفلا يندشنأو - ۱۵۳ : ص د ۷
 و دكر 2 هر ۹2 2 و اس يه روو ارم مه هما وام

 ریزغ نهب شبع يِنُدواَعُم وام باذيلا نامر هدر لر
 2م

 2 ۵ 2 7 8 ميشا مي ر ا ي لو رگ ورق رب <

 قو را ره و ما ۵ ۲ 3 6# 8 ورم هما هر سك 626
 روتسو هل قاورا لجنلا يذب براض ليللاو ءاسنخ تقرط دقل

7 2 537 0 rروکو ناتوضن الإ سنالا ام, ىوط يلا هلایخلل اعورم تمقف هٌ ع ع م 5 ° ۶ رور  
 رض ل 7 . 2 e را ر ۵م ۶ رم ۵ 00 e ٤ ىو ساس

 ريسح ناجهلا رس نم بهصاو قرمن قالخاو يراطاو يشيسو
 ریر ضهاونلا نللاو نِيَعاَرَذ لا جلمحم فیظولاو یمالسلا قيقر 2 2 مام مم ۳ f : ۳ ك مور زر
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 : ةعوبطملا يف ةعطقلا هذه £ عقو

 .رعشلا يف زئاج مرحلاو «لصألا يف ام ىلع واولا ةدايزب - لهو -۱

 .روکع :لصألا فو .روکم - ۲۲ر ۲

 .ريرغ نهب : لصألا يو .ریبغ نهب -۳

 . .رهدلا نا :لصألا نو .رهدلا نأ - 4
 تقف : لصألا فو تل - ۰

 .ناجهلا رم نم :لصالا ينو .ناجعلا رتس 5

 نيب ةفيفص لفسأ ةيرق - مضلاب - لجن :هلوقب (لجنلا يذب) ققحا ريسفت ام
 یکبلا يداوب همايأ رک ذی رعاشلاف ,باوصلا نع نوکی ام دعبأف خلا (نيعافأو ةيعيفأ
 ءالا وهو - لجن عمج  لاجنألا اهيف دجوت يتلا هتيدوأ نم لا وذو «نامر لبج ينو
 ال  ةيعافأو ةيعيقأو - ةفيفص ال - ةنيَفَص برقب يذلا عضوملا امأ .هعطقنم يف دكارلا
 يداوو نامَر نع .دیعب «ةريزجلا برغ یهترح حوفس يف میلس يب دالب يف وهف  نيعافأ

 : ۱۵۶ : ص - ۸

 قم و ار هارد
 بختو ُهُسْرِع هيف رتضَتَس نواب نيباقتلا یعرم ىف برو ۰

 .أطخ «بیغتو :ةعوبطلا يفو

 .(دجاو .هبلخاو هابطاو «سانلا مركا تناو) :184 :ص 6 5 ووسو ٤ و ۴ و فطر ع
 .اظخ خلا (سانلا مرلا كناو) : ةعوبطملا يفو

 (ةلبجب نايتف ينايتفلا نيصحلا نب دمحم يندشنأو) :يرجما لوق ىلع ققحنا قلعو
 .اهيسن فورعم ةليجيو «ةليجي نايتف نم هنأ يرجما حضوأ دقف .هيلإ ةجاح ال ًاقيلعت

 يمحلا نم جلمحملا) نأب (جلَمَحم) : سرف فصو يف رعاشلا لوق ىلع هقيلعت اذكو
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 .(مهرابخ موقلا نم ترتخا : ةبصن تبصتناور :۱۵۵ : ص اا ۰

 بعک لوق هدهاشو ةدحولاب ال «ةيتحتلا ةانثملاب خلا (ةّيِصْن تْيَصتنا) : باوصلاو
 : كلام نب

 و رو ور هم ۰ 0 ساب و اس ناف ماش
 عبراو انرثک نإ نییم ثالث ةيصن نحنو الا ةثالث

 .تبصن ... فلألا) - ۱۵٩ : ص - ةعوبطلا يف ءاج اى ال

 ر ع و ها زا رگ
 نيطب نحد مهلك اوسماو

۱ 0 . 
 : شمالا يفو (انجد مهلک) تدرو اک ءاطخ ميجلاب تالکلا تدرو : ةعوبطلا يو

 :1ه5 : ص - ۲
 و فو رم م هش 0 و رم ها عال رم 9 0 مو هم

 .فيرحت (انم اهعبارم) :ةعوبطلا ينو

 : 165 :ص ۳
SE 57 وو مس وقف 5 گو ا و  

 هرم ىلخأ فقل هان 1 نويع ويع ناك سوا نم لیافع
 .ةعوبطلا يف ءاج اك (اهعره) ال

 لبق تنب ةعير نم في املا يندشنأو) :۱۵۷ : ص - ۵
 .فیرحت (ليقع نب .. فرطم نب دمحأ) :ةعوبطلا ينو
 :۱۵۷ : ص - 6

 و > ورم و و هل ص مر ل ب 9 هرم اد
 فيرذ هيلع لجو نم نیعللو یتبحص مان دقو انهو هل تدعق
 01 ۳ 7 هر دي م 3 22 هد ر مخ وع هو وام
 فيرص لالكلا دعي اهباينال فراوع لمج ضرا ينقجلت لهف

Sanْفْيَع داوفلا بص اًهّكَتْلا اإ امدخو دياب دملا تیفز نأك 9 2 رم فسا و 03 .٠ م ساره 7 *# 7 1 1 1  
 فب

۳۲۰ 



 : ةعوبطلا يف فیرحتلا نم تايبألا هذه يف درو

 .(يبحص) : يحص ما -۱

 .(فراوع) :فاوع -۲

 .(اهياينأل) : اهئابنأل ۳
 .(فيرص) :فيرع - ٤

 .دُبُرا) نوكت دقو «لصألا يف تدرو اذكف (دمرلا) ةملك امآ
 نم جن يلي امم زاجحلا يف ليف عضوم :رهقل : هلوقب (رَهَقْلا) ةملك ققحا فو

 نم ةلسلس رهقلاو « عالطالا دصارم» ىلإ لاحأو (نملاب عضوم : ليقو . فئاطلا لبق
 ةارسلا فرط نم ةدتم «ریسع دالب قرش دج بونج ي تفورعم لازت ال لابحلا

 یقرشلا امناجم حب هقرش رساودلا يداو نم نارجن ىلإ هجئملا اهعدب « يرشلا

 .قيرطلا

 .حضاو ريغ (يذئاعلا) ةملكل قحا ريسفتو

 :۱۵۸ : ص - 5
 رزق رم

 ی ر
۰ . 

 سو رج مر 3 1 ar رو 6 ~
 وربع قباوس كلما ملو تلمف

 را هو م 9 2

 عولض هيلع تمض امب
4 

 مقتسي ال ثيح - اهب ينطن :ب أ يفر : شمالا ينو .اهب نقطن : ةعوبطلا يو
 .مدقت ام وه لصألا يف امو (ىنعملا

 .(ىرخألا يف حرم يط فيرزتلاو) :۱۵۸ : ص  ا/الا/

 .أطخ (فییزتلاو) :ةعوبطملا ينو

 (روسكم .دودم - حل ءاغب يناهلأ : لاقور :۱۵۸ : ص - ۸

 خأ ليقع نب ءیناه : يناملا) : شماملا يف عضوف ءملع مسا (يناهلا) نأ قحا نظ
 ۱۴۱۲ : ص ليذ - ييلاقلل «يلامالا» رظنا .ليقع نب ةراع

۳۳۱ 



 6 ةريضملاو طقألا یو ءانأ ترْعَي) : 10۹4 :ص - ۰۹

 ءاهصقن ىلإ ةراشإ اهرخآ يف من تر عم ( ةفرحم ةعوبطملا ي ةلمولا هذه تعءاح

 .ةمات اهنآ عقاولاو

 لع نب ةرامعل يندشنأو :104 : ص ٠

 ساو 2# ۳ الط مچ رس

 افا تدك وأ نيعسلا نم امدعب رم یون يسيرْغَتِ تیجع

 .فيرحت - نیعلسلا ... سيرغتل :ةعوبطلا يو

 (ةحاص) : باوصلاو (ةراص) لصألا خسان فیرحت نم ةحفصلا هذه يف عقو امو

 ؛ مالعألا نم ملع لمحا بج ةراص : لاق ةجافخ نم خيش ينثدح) : يرجملا لوق يف

 اك ًاقورعَم لازي ال لبج ا اذهف (ةحاص) اهباوص انه ةراصف (ضراعلا لی ىرمِقلا َنْي

 /۱4۷ : ص.«اذه لبق رخآ عضوم يف يرجملا مالک يف درو اكو ؛يرجما هعقوم دّدح
 : لاقف رمحأ لّبج وهو .ةحاص نع يجافلا تلأسو) : هصنو - ء هزجلا اذه نم ۸

 دیدحتل رظناو - (دلب هربغ ليبد الو «ضراعلا لیبد نيبو - ةروصقم م ىرمقلا نیب وه

 ل اج ةيلاع - ( يئارغجلا مجعم ا» هعقوم ۱

 لاش «ةرذع دّمَص يف رخآو «ممصقلا برغ يف ًافورعم لازي ال ًاضيأ لبجف ةراص امأ

 .«لابحلاو هايملا» باتک يف يرشخمزلا هركذ ءامیت

 وهو هديس را اذا مداخلا يف :يوبنلا ثيدحلا يف : ۱٣۰ : ص ١
 هو

 .(اهاّيإ همی مث ءمَسّدلا يف اهغوریلو فل ذغایلف «لكأب

 ىلإ شماها يف ةراشالا عم ! ! (اهنم وربيلو) : ةعوبطلا يف (اهغوريل) ةملك تقرحو
 .ثيدحلا ظفل

 لهأ نم ينادهفا لاقو) :يرجهلا لوق ىلع ققحا قلع :۱۹۰ : ص - ۷۲

 دقو - نادم بسن رکذ مث - (اتیش همسا نع حصفي مل ينادمفا) : لاقف خلا (ةدیر
 «برعلا ةريزج ةفص» باتک بحاص «فورعملا ماعلا ينادمفا دصقي هنأ يل حضْنا

۳۳۲ 



 حرش» باتک يف هرکذو تکم يف هب ممتجا دقف «تافلؤملا نم امهريغو «لیلک الا»و

 «برعلا ةريزج ةفص» باتک ةمدقم يف ينادمه ا ةمجرت يف كلاذ تحضوأ اك «ةغمادلا
 - لغ تاذو ءالازج يف  لقنلاب حّرَصُي مل ناو «باتكلا اذه يف ءايشأ هنع لقنو
 .ةدیر لهأ نم ينادمهلاو

 (ًاليوط ناک اذإ بضصش لجرو) 15١: : ص ۳

 .ةعوبطلا يف اك (بعش) ال

 .(ءاعنص بزرق) :باوصلاو عاعنص بيرق) :ةحفصلا هذه عيبطت نمو

 وه) :ًالئاق (مت ينب ضعبل) : يرجهلا لوق ىلع ققحلا قلع :150 : ص - 4
 هقيلعت يف لاق هنکلو - ةرامل رعش درو ثيح (۵6۷) ةيشاحلا ىلإ لاحأو (ليفع نب ةراع

 (ةرفوتملا رداصملا يف نيتيبلا دجأ مل) : مک ينب ضعبل ئرجهلا اًمُهَبَسن نيذلا نيتيبلا ىلع

 !؟رداصلا يف نيتيبلا دحي مل وهو « ةرامع هنأب (مبمت ينب ضعبل) هريسفت ىنعم اف نّذِإو

 :ءاطخألا نم ايف :۱۲۱ :ص ۵

 .بلقلاب يذلا سيسر :بلقلاب يذلا سيمر 1١

 .يسرع تملع :سرع تملع -۲

 .ريخلا لعفي مل نم :ريخلا لعفي نم -“
 .لوط نم :يلوط نم -4
 .ةرهم اراذع :ةرهم راذغ ه

 سماخلا وه تب  يلولسلا نایلس نب دیلولا رعش نم طقس :۱۹۲ : ص - ۹

 .وهو

 قروم ولایخ نم يفيط ماملاو قرع دادرت ريغ هنم كب امو مال رس 3 er را ار م ورم o ا ۳ ۳ مر

 : يتاجاح ركذأو :هدعبو

 : ءاطخألا نم ةحفصلا هذه يفو

۳۳۳ 



 .هتكبأ :باوصلاو : هتلبآ - ۱

 .يوتلن باوصلاو : تلت -۲

 انيلايل تلف باوصلاو .انيلايل سيلف -۳
 .رصعلابو باوصلاو :رصعلاب - ٤

 : تيبلا امآ

 قوطملا ماّمَحلا ٌديِرَْت رضعلابو . یحضلاب كل ۸ ناو هتکِبأ ءاش ادا

 .لصألا يف اهقوف عضوو (م) ةدايزب هردص نزو لالتخا عم « لصألا يف درو اذكهف

 .(الا)

 دالب» باتک رظنا) «ءانهدلا ءاقنآ نم .يدعسلا رعش يف دراولا طیمح لبحو

 .(۳۱۰ : ص «برعلا

  2 VYهحفصلا هذه ءاطحا نم ۰۹۳ :ص :

 تب نسر ©

 .ىطئبحْلا :باوصلاو ءيطْبَتَحْلا -۱ 3

 .ىميلس : باوصلاو :ًاميلس ۲

 .ىَمْلَس وْدّرلا :باوصلاو «ىملسدرلا -۳
 .هیضاق : باوصلاو «ةيضاق - ٤

 ءاطخألا نم ايف :۱۹4 :ص - ۸

 .(جشلا لَعو) :باوصلاو .رجشلا لبْمأو -۱

 .(يِدرَقلا بو يندشنأو) :باوصلاو .يذرقلل بهو يندشنأو -۲

 : عيبطتلا نم ةحفصلا هذه يو :1568 :ص ي 4

 .ةدحولا ءابلاب (ةّئسابلاب) باوصلاو .ةّئسايلاب ١
 .(ةراجْلا لك ةادأ) :باوصلاو .ةراجّتلا لك ةادأ -۲

 .میشملا نب مزاع :لصألا ينو عّيشملا نب مراع -۳

۳۳ 



 حمل يهو رخ 2 ةیدابلا هذه نمر دَحأ لك ردص) : لكك : ص - 7

 .(فيعضلا ذخأو «ضْرألا 5 تلا

 يف ام ىلإ ةيشاحلا يف ققحا راشأو .ثبعلا .. ةرحدقلا .. رحدقي :ةعوبطلا ينو

 ةغللا ةمنأ نم يرجهْلا نأ هتافو «هرداصم يف هم مل ثيح هریغف هضرب مل هنأكو «لصألا

 !!انم ةغللا ءاملع تاف ام زثكأ امو مهنع ذخؤت نيذلا

 . (ةبك را ليجحت ا زواجب نأ ٌةَمْدُحلاو) : ۱٩٩ : صا ۰

 .ةعوبطملا يف اك (ليمجتلا) ال
 ٍْضْيِضَحْلا وهو - ةّيشحولا ةرقبلا دلو - نیعلا رجب - وفعلاو) : ۱۹۹ : ص - -۱

 نوکت دقو ةحضاو ريغ ةملک طقنلا ناکمو (...هعمجو طلا وهو ناضغ هعمجو

 .(راصشأ)

 (نارعش هعمجو رعشلا ... نيغلا رجب - رقفلا) : ةفّرحم ةعوبطلا يف ةلمجلا تدروو

 هذه يف عيبطتلا نمو ةرقبلا دلو اهب نونعيو «دجن ي ةلمعتسم لازت ال (وفعلا) ةملكو

 .دهت :ااوص دهف (كيتعلاو دهقو ريشق) :ةحفصلا

 مث دزألا نم مهو «ناندع نم لئاو نب ركب ىلإ كيتَعلا ةبسن : قيلعتلا ءاطخأ نمو
 .ناطحق نم

 محرم زا

 لا ققحا ٌهفَرحو لصألا يف اذک غارب هعمجو غریلاو) : ۱3 :ص - ۲

 - زغربلا : ةغللا بتك يف َّنَأ عم ؛فیرخت لصألا يف ام نأ معزو (زغاوب .. زغوبلا)
erزلف رم چ ۸ و و  

 .ةيشحولا ةرقبلا دلو - لابرطو روفصعو لفنقو رقعجک

 رل را رك

 تاللا لعاف ؛برعم لیخد وهو - لاذلا مضب - -رذوجلاو) : ۱۹۹ : صح - - 44+

 .شوج «نّیمضلا ةعباتم هيف

 .ةعوبطملا نم تطقس (نیّضل) ةملکو

 .(جْرحَبْلا وهو) ةملك دعب (جزاَحبلا عيمجلاو) ةلمج تطقس اك

Yo 



 > ها رو و 2 ت ۳ ۱

 رتفو (نییعلا ةجردحملا نیل ضيرعلل شد لجر) :۱۹۸ : ص -4

 .ةجردحملا

 .ةجردحملا لدب (ةجردملا) ةعوبطملا ييو

 : ةحفصلا هذه ءاطخا نمو

 .ةدعب ام هيلع لدي «مالكلا نم رم ريس طقس نيئملكلا نيب .بصتنملا ءاهدحو 1١

 .(نيذخفلا 4 ءاَحيحفلا) : لصألا يف اك - باوصلاو .نيذخفلا ءاجيفلا -۲

 : ص) درو ام اذکو «لصألا يف تسيل (ملسو) ةملك .ملسو هيلع هللا ىلص ۳

 .هيلع ةظفاحلا نسحت فلؤملل بولسأ اذهو (۰

 :باوصلاو .ًاحيصف ناكو لاق اذكه «دعاقلا يف سيلو «َنيِْدّنلا دعاقلا 4
 لقي مل يوارلا نكلو «ةأرملل فصولا نأل (لاق اذكه «ءاه دعاقلا يف سيلو)

 .(ةدعاقلا)

 :ةحفصلا هذه ي ۱۹٩: :ص - ۵

 .اًصاّصّشلا يهو :اصايصشلا -۱
 .يدهملا وبأ يندشنأو : باوصلاو :يدهملا وبأ دشنأو -۲

 قالد عمج «لادلا حتفب :الدلا) :ُهّصَن (الدلا) ةملكل ريسفت شماهلا يف -۳
 .ةفرحم ةيشاحلا هذه ققحا دروآ (أطخ اهرسکو

 :ةحفصلا هذه يب :۱۷۰ :ص 5

 .ليولبب يهو .ليدبت - ١
 .لالكلاو ملا َدْعَب لع ج

 .(َكَلَع) لصألا يف اك ةملكلا هذه باوصو (للع) ةملك ىلع ةيشاح ققحا عضوو
 .لاجلا دقع َنْيَب رفرلاو -۳

 شب امم < یخ عج : اهّصنو ةلماک ققحا اهدروب  ةيشاح لصألا شماه ينو

 مك ۳۳۹



 سا ٠ 7 م رو

 جبرا لیبل نمروص
 «تيربكلا نودحي نوداکی ال مهزوع ةدشل ةماعلا نأ ةيئيبلا تارهاظلا كلت نم

 عطقب هران نم اوسبتقيل ٍداّدحلا تيب دنع ًاحابص ندلاو یرقلا يف رضحلا عمتج اذهو

 .محف وأ بشخب وأ فعسب وأ ةيشالا ثور نم ةسباي

 ةوهقلا عنص تاودأ كل دحاو لک داكي الف (ةعاجل ا شمر تارهاظلا كلت نمو

 .خلإ .. سامو رجنو لالد نم

 دحاو لك لمحو «هيف نوعمتجي «يناوألا لمتكم ناكم ةيرقلا يف ةعاجلل ناكف

 .خلإ .. ركسو لیمو نب نم هعم ةوهقلا ةدام بوانتلاب

 دحاو لك ناكف «ةعاجلا بشم ماقم هبجولا وأ خبشلا وأ ريمألا تيب موقي انايحأو

 اهب مركيل هتوهق هعمو يداه نبا خيشلا سلجم ىلع دفي - لاثلا ليبس ىلع  ناطحف نم
 هيف عضأل دربلا ينلوان يأ !!يداه نبا اي دربلا فقز :لوقي مهلئاق ناكو رامسلا

 .نوكي دقو ءاهسمح دعب ىقنتو ةوهقلا هيف دربت صوخملا نم جوسنم ءانإ دربلاو «ةوهقلا
 .روجنم بشحخ نم

 ناخدلاو .مهتاعزو ةيدابلا دنع امس ال «ناخّدلا ةوهقلا عم سنألا تالمکم نمو

 . 7 ةبسكب عابي ناخدلا نم ناجنفلا ناكو هنورخّدي نورکتح كانه ناكف مهدنع حيحش

 ناجنفلا نوكلبتسي مهو «ناجنفلا عئاب اهنوطعيف تاراغإلا يف اهنومنغي ةقان ةبسكلاو

 ۳ و رو و 2 ج

 .(انهدلا لبحا لابحلاف (دقع) نم نيعلا حتف نمو «هب

 - لصألا يف اك - باوصلاو .لاخخرق نطب نم عرب - 4

 000 ولاخ و نطَب ني عشب
 رساجلا دمح (ةلص ثحبلل)

۳۳۷ 



 .ةدحاو ةسلج يف

 ةيرقلا لهأ جرحأ ىتح هناخد دفنف یرقلا یدحاب لزن شيوُدلا يِدْيمُحْلا ناكو

 اب كمشحخ مص :اولاق هفنأ نم ناخدلا رياطت اوأر الف نامنألا ىلغأب ةئيدملا نم هل هوبلجف

 !ناجنف اندنع ةظحل لک سيلف شيوّدلا

 .هيلإ مهتجاح مغر فيضلل هورکتحا ابرو
 يف اوعمتجا بّرشلا نأ  ليدنم خيشلا تاسارك يف تأرق دقف ءاسنلا هتركتحا ابرو

 : خيشلا تنب تلاقف « يحلا يف مهدنع دجوي الو ناخد مهعم سيلو مهخيش تيب

 يف هيلإ فدهأ ام ايف بيصي نيتيب لاق نمل هترخدا اغناو عمطل هرخذدآ مل ناخد يدنع

 : مهدحا لاقف .يسفن

 هسانآو ىَماَشَتلا َفْيَك الح اَماَي

 هسابل يناَض نوُيصَم ٍلذاَج مم
 هسار تاجع

 " مّیجحلا دودر عم اتیجی كس

 نك یللا َلْداَجْلا

 : يناثلا لاقو

 لاجنفو یماشنلا تیک الح اَماَب

 لاكي بالا ی مت كلامو
 لاجالل فاصق كبتایلم لُبَق نم

 يجف رّمعلا ابال نم ةاجافُم

 : ثلاثلا لاقو

 ٩ هي م * هم مس رس 0 رم و

 "نوعی اوج ىلإ نوکلا راهن ارفصو
r” 00۹ ھم  e . 

 نوعطمو نعاط نيب اهيلع اناو
 و س# ۳ ۰ مس اه سال و

 ۷ جیجهلا اوت نع اًَهْنَسَر رضفأ
۳۳۸ 



 : عیارلا لاقو

 o 4 م ۶ او

 ۸م یهتلت ةجاح كلام َداَعَل
 8. تے 0 ل صر 8. ۰

 لاملا یلع لاخب د نم ريخا

 هَبْيَخ از ول ْفوُرْعَم الب ولام

 يوَسُن كدو

e 7 ۳يل ور م مه 4  

 هب يييئپ ام ْنْيَبْلا هارو ولام

 لار (
 1 2 بو . ۶

 لظلا ةفقو يفاون لدو

 ةيِئِبَحْل مْيِبَحْلا مْمَج الح اَماَي
 لالظب تلا طسواب كل شرف ايلإ

 ۷ ۷/۹ و 4 لا

 »عاج ماع يد ی م ا و

re 

 : سداسلا لاقو

 ُهبْيَقَّرلا قاوو ةورحلا ىَلَع اوج ال ۱

 لا له هل اورهظَو روبْسلا انوج

 هبیطو اهادر نيب ْكَمّرلا لاو

 لاَ ًهافوُم نم يِدْنِع ٍرْيَحُأ
 مه رس © < ا

 ص س
9 

 قوف ترشن ال

 ءاسنلا ال ةعاجشلا هتينمأ نأل ريخألا بیصن نم ناخدلا ناکف

 ربعت ةيدابلا نأ دیهفلا لیدنم خيشلا هب ينثدح ام ةيدابلا دنع ةيوغللا فارعالا نمو
 : يه لاجرلا نم ةثالث نع ظافلأ ةثالثب

۲۳۹ 



 .مهلعف لعفو هلهأ قیرط ميت نم وهو :قحاللا -۱

 ر 8 سا ۳ ۲ ه2 رز دم 1

 .دیمح نب نانبش نب باقعک مهنع رصق لو «مهيلع قوفتب ۸ يا

 .يدنه نب دمحمک مهیلع قوفت اعرو

 نب يفالو ؛يواطعلا حیویلشک هسفنب هسفن دوس يذلا يماصعلا وهو : قباسلا -

 .ثلعم
 ے2
2 

 .هلهأ لعف نع صف نم وهو :قحام -۳

 .ةوهقلاو رمسلا مهدنع ةايحلا ذالم عفرأو

 يبارشلا دمح لاق

 ُهَجْرَه ناش يلع هنیناب تيَبلا
 ماها

 يف لاملا لذبل نيدلا لمحتو ليلقلاب ءافتک الاو رقفلا عم مركلا ةماعلا هب جهلت امو

 .ةيعاتجالا هقوقح
 بطاخي «نئارقلا لهأ نم يناولسلا دمحم نب يلع لوق اهنم ةريثك دهاوش اذه ىلعو

 :هيف تدهز هرهظم تنياع الف هتيؤر تّ ةأرما

 هیلبام مکدنع يلام تب اب
o7 ۵ a “aهە  

 قولا عب اج ىلإ یتس نم بين او
 9 ۶ سم اه

 قوراط لک اذ بالا أ ی او

 هیحت براوشلا نیبرذت يدنع

 ویلا فط نبل نب الحا رد
۳ 1 7 8 08 ۰ 

۲۳۰ 



 : )رسلا ةضيف لهأ نم ناو نبا لاقو

 لمب ام هلباَس يا اب هللا اي

 شاشرلاب رضخلا بثیلا رهظب ماي

 “> يِشاَوُمْلا َهْيَلَع الق رّبَحتِم
 ٠ ألو رجب مج يردص قاض ال

 و 235 0 م

 هلزن ی ۳ 8 ىلع 2 5

 ۰ 2 a ر 3 - 2

 هلزن ليهو هيناب ربم
~oص 0 14 5 ۹ رم ۶ 8  

 شاشغلا ما ةيماشلا ىلع رمو

 و 2 س س ۰ 3
 هلحت دف رمو ميه رم

 ٣ ل سو ما و 5 2 ۶ 28 7م ١

 يس رسو اهرهسن رمو

 9 و سم و تقو 7 1 ني و

 یشام قزرلاو داك ام ىلع ربصن

 دفن همه شال هلي نا رز
 شان لجارتلا بزن ىلع هد

 هتدجو امم یهو «یوالشلا هتعاج نم ًارعاش بطاخي سبره نب لبقم خیشلا لاقو
 : لیدنم خیشلا تاسارکب

 لیحاَتعلا َلاَوُط اي اوّنْعْلط یّتس

 “هنا دن اَهَيْنَر يللا نی

 فرحت



 لِيَهْلا نم زوجب امره رم
 اهنتَع نی اًهَحْبَط يلخن رمز

 : ناعيبر نب يراشم نب راعذ لاقو

 قبض يف قبض نم نيس ثالث يل اد
 مودعم ماتطسلو ييالهسلا تو

 قيرلا ىلع حبضنو َةَرْمُحْلا ىلع يي
 هو و ٠ رم و ه 1 ۰

 موزغلاب اتهیجو نود شوهسنو

 مهمرك نم هدهاش امو «حايسألا يف دودلا اأ لهأ حدتمب يزنعلا دشرخلا دمحم لاقو

 : لیدنم خیشلا تاسارک نم هتلقنو فسويلا میهاربا نم هتععس امم يهو «راحلاب مهئافتحاو

 ه ۵ ۵ ر ۶ 9 ۰ ۶ ۶ ۰ ۰ و مع 2 . 2 ها

 هربيزلا دوفن تلاح مهنود نم  نیدیبج موي لك يللا ىلع يِدْجَو
 , Soeم و تسر ل ,٠0 سو ۰ 0 52037 5

 هریسح هریصق (دود بار ناکس نيللاو رسعلا هزح امش ناوخإ

 ۳هریجب هی ينالا ىلع لک َنْيِصاَوُتِم لوقت رطاحلا َمْهاَج نإ  4ور رس ا" سه س ~ ۵ rو ©« م 7م ۰
 هری نیس تجال ادا لا عامل قوف لیحل نوطلقی هاه 030 « سي ۳ لھ هم لو مو e,4 0 ۰ ۳ رم لا سال
 و4 2 0 ۰ م اه سس يک مم ۲, ۰ ۰ 0 2 سا

 ةريد لک نم فّیَصلا لال تجال نیم فويض نم مهاصن اَماَي
 و ره 2 و ۰ هرب 5 مو هر اس cho و

 هريس رصقلا ةينب نم مهل يره نيريشخ ىفاعضلا نك مهعورزب

 ريما ديوتي هيجولا نیک لب فرج درجات لمك ا
 رم رقف نع - ليدنم خيشلا تاسارك يف اك - يدعسألا ديبع قباسلا ءاعقب ريمأ لاقو

 تاذ يفو مهرذعی ال يذلا فيضلل هنورخّدَي « مايع نع ماعطلا نوفخُي اوناکف ءمهب

 وهو «ماعط نم هرخدا ام فويضلل عضوف « ماعطلا نع هدم مه «فويض هدنع ناك موي

 هذه لاقف هعمسف (ام نیع) نم اذه : لوق هتعاج نم الجر عمسف «محل نودب شيع

 :هتلاح نيبيو رذتعي تايبألا

 شا يدك مهاد را ام هللو ذلژل يديك یزه ۵ لک نرم
 ه ەش سو ها زا #6 ۰ تو #۶ ۰ ۰ ۰ ۳

 شوهلاب (؟)يوه اتهيجو نود شوهن ْداَهْجِب للل نم اهذهاجن اینو

۳۳۲ 



 شیجلا لَه فلاوس يردن اصلا ريغ داوجألا لس انُواَدْجا موس می

 جذامن رکذو «ةربربلاو ةققعلا» نع اعوبطم ًاباتك ةديبع وبأ فلأ دقف ربلاو قوقعلا امأ
 .ةروهشلا تلصلا يلأ نب ةّيمأل اهم ةريثك

 باتع ىوس قوقعلا يف يب رمي او حيصفلا بدألا يف ةريثك قوقعلل جذافلاو
 . يماعلا رعشلا نع يباتكر افسأ دحأ يف هتديصق تدروأ دقو :هديفحل يناحرسلا ضْيَحُج

 هدلاو يمري ناك ءارقشب نیرضحتتلا ةيدابلا دحأ نأ ماوعلا انخایشآ نم تعمسو
 :دلولا لاق رجحلا نع بألا فرحنا اذإف رجحلاب

 .نالذخلا نم هاب ذوعن (!؟كغورا ام دوع لو) ب ره 2 هم ۳۹

 .قاعلا اهنبا بطاخت ىثنأ ناسل ىلع اهمظن نايعج نبال ةديصق كانهو

 : قیعج نبا لاق

 ريظن حارس ای كباتك ينافل

 هَمشح سارا ىلع هتلبقو ينافل
 هب اج موي نسل صيق هلی
 همشو ريشبلا هب اج موي

 اهب ينس ةيلک هب ام رايخ
 كِيْمِدَع ال مهَنح رک ذی كاسع

 يارم فر نی تح
 كتعضو هركو هرك ف كتلمح

 يتجهم رد نم نيلوح كیضرار

 ةريخذ يلايللا تازامل كیبا

 كيفن ترّصباو دشرلا تغلب موی
 و ص ه ۶ رم و و

 ی ۰ 8

 (؟)ریشن هيلع عمدلاو يبع

 ریشعو بحاص يل نم ترشبو

 ریشب قارفلا َدْعَب نم هوبال
 مال "نس هر | ما . مع
 ریرض ناك لبق نم وهو حتف

 ْرْيِبَع نيدلاولا ىح :هلوقب و و < ۰ 4 9 ۳
 ريِثِك لازيام كريخ لمجیو

 ريريم زاصو ينضح كل "تمسوو
 ریطخ قیرط نع يعَر ٌكلاعراو

 ربك موی يل مقشت كيب ام
 ريقَح لاجرلا دع ادغ يرذقو

 ريقح تالولاب يقوَق ْتْيَطَحو

rrr 



 ¥ 7 ۳ ۰ - ۳ "نت

 هما دعب دح كلبق ام هللا فخ

 مضم ام كع عدو هللا فخ

 نهیسن نعبآ ركذاو هللا فخ

 نا اب لقت الر :هللا لاق ام

 كم لذا حانج مه ضفحاو)

 ةمهلدم ةرفح رکذاو هللا

 يرطاخ تبضغاو يغ ال كارت

 همر نكلو ٍضْعب بوه اَم

 كسار قوف يب تک ول ارت

 هعاس طلا ْنَم ييزاجب الو

 هنكل دیدخلاب بله يردصو

 يره يف ذاع الو ينْطَب يف ْداَع الو

 لِهاَج رب هلوخاو تنا الإ

 يتربكب یظحی هتیجار يا ریم
 ملاس كمجرپ هلادو يذلا يجراو

 ةتليح ام میساو قزر كفزْرَیو

 اياربلا دیس ىلع

 نإ ص

 ىح

 دو د5 2 ص

 ؟ریعی فيك سانلا تب قو

 ربصف هادم اّينذلا نما الو
 ریذن ریصبلل نهي نهو

۵6 ® 

 ريسب حانجلا كنم مه لعجاو

 (ريغص ينايير اک اهمحرا بر لقو

 ريثك كيلع يناتلب ۳

 ریبک هانع دیاولاو .كيلع

 ريغ تل ام ذمج نين
 رطب ياشح نم يبل ما 9
 ريرط دییحلا نم وفيس بده

 ریفص دوی هیجرا ينط الو

 ريصب لاجرلا ٌرومأ (
 رفح روزا لبق ةعفت قوا

 ریدق هيلع هللا نان ىلع

 روم نم هب و

 ريقح ودعلاو ينبا اي درتو

(۱۳) 

Jرفح امو قارب ال ام  

 هنع نولحرب يذلا ناکلا يف ٌنیسملاو رودجملا نوکرتب مهنأ ویلا نع یوز هنأ ىلع

 ودب دوع نالف : مهلوق رضحلا تابيبشت يف دجت اذهو « دازلا نم اًئيش هدنع نوكرتيو

 . حارملا يف حاط

 لف يردحل اب يلا برعلا ءاسؤر نم اًسيئر نأ لقنيو : يوارلا رابحلا دبع لاق

 : هلوقب ریش همساو هبلک بطاخف هلهأ هنع لحرو هلك عم 4 ةهدحو

 اب لوُحْكم ىَلَع اولاش كلَ
0 

 هو
 ام

 ريو

 ریش اي ديحلا ماظع كل اولخو
۳۳ 



 ۱*) هاحو صمح ىلع اولاش كله ريشاي عمدلا لکب يكبت ال

 : هدالوأ ىلع بتعي نسلا يف نعط امدنع يدعسألا دومح نب ديبع لاقو

 5 ے ورم ۳

 يلايللا نحب يلل هللاو ال

 يلات داوجال نلَخ لو “فف

 لاعتلاب ْبَرَعْلا ُدْیواََص ْتَساَد
 لج هلم سلا َدْنِع ذولا

 مطق هّیف نامز اذه
 رز 9 رب ۰ ۰ 5 ۶ رر

 و

 لاقملا قودص هللا يبن هلاق

 لالحلا مُمَجل ین آل دعا ا

 يلا لال اثري نم َّلَعَل

 يلاق سرشلا م ا برشي

 لا ین جی هلا مو دوم

 ١ ملی ید ذکولا رك
 ماه 4

 تن دلو ها ت

 (؟)هاووملاو بعل "تامیشب ناو

 هامل اأ نیو دحاو ةنان 1

 هاللع َماّيألو اينذلا مهنطو

 هایلع (تانابأ) ريك تراص نفع

 هیاکح متنی ذيج نع زار
 هاج هل داع ام راجلاو وه مجر
 ةايرط سالا رثكا دنع 31 ضف

 هايم لاط "

 ةاَاَكَح همت کلا دلع رام آل

 هالا حلب الو لوألا حلب ال

 هاسمو هحابص ةورکم تاّنفَح

 ةاّيرطو جسم رمعْلا ياب يغُبَي

 هابوک عبس لول سل 7

 )اار نيدلل ع يبن ىلع

 ايدل یلات یف

 . ناتجوز نیالل ناکو « هل هتحوز ةلماعم ءوس هدلاو هل یکش بايش ةرربلا نمو

 بألا لاق

 يفج تبغ ناو ييلو اب الآ
 a 0۳ 4 هدم ر و

 كلاب يطاوملا تدز دعب كتيرا
 ورا وقف 8# عو ےل م6
 يب فوري يحب يب او ك ی

 : تايبألا هذپم دلولا هباجاف

 يرطاخ ْتْقّيَض الا تّیفک كالع

 تاضاقن تاَکیبَع
 م

 يک تحفداو

 ا ام ىلإ "ينح رم

 دهع

 لا نحل
10 



 كل يح تمد ام
r 

 قيا لك ىلع رع ها ليوط برم سار ی
 قياب نیدلا یفوی ام یف لکو هب رسم اناو نی ينتنيد

 . ۳ هدلاول ًاماركإ كلذو نهریغ جورتو هءاسن قلط كلذ دنعف
 .نالده نب حلاش نب بيذ نيروهشملا ةرربلا نمو

 نم تجرح امدنع هتدلاو ىلع قرحتلا يف ةروهشم ةديصق هلو فيلحلا ةرربلا نمو

 .ريغصلا هيخأ تيب ىلإ هتيب
 . ۱۷ لاقف هتدلاو تيب نع جرخي نأ هتبیطح هنم تدارأ باش لوق ربلا يف درو امو

 يل لسي اثحلا بولم فوشت ا

 "رب يخضا ييلْجت ةلاسر
 لغت بح لا دیصام ناك نا

 لوُسرملا ای كلبقا ام

 يله يِلاَبَح قاش ىلإ ين
 (ةالحت يريغ فاش ال ىِضَمْلا الو

 هاا الو تنا ال

 يل ةمقِس اهذید نیِیُس سا ام

 "هاي ای لوقاو نیا یلَع بکرا

 هانذا ام رحلاو ةفوشا ام ْدْرَمْلا

 . ©"هاقلي فرت اي ّلظلا روت نمو
 لَمَم يينقن مین يسن

 هلق ار ر وور
 هاسنا ام مایالل لوط عم مهفورعم

 : مکل هبتكو

 يرهاظلا ليقع نب نمحرلا دبع وبا
  هنع هللا افع _
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 يثاوحلا

 قل

00 

۳( 

)4( 

 ىف

 فن

00 

(A) 

(٩) 

۱۰) 

 قلق

(۱۳ 

(۱۳ 

)۱4( 

 قفلفإ

 ىف

۱۹( 

۱۷( 

۱( 

 (نيطبابأ) نمحرلا دبع نب هللادبع خيشلاك دجن ءاملع ىتفأ دقو هرخأتم نمز يف الإ دجن يف رشتنب مل ناخدلا
 ةيحصلا ةيحانلا نم تبثو «هبرش ةمرحب - خيشلا لآ نسح نب نمحرلا دبع نب فيطللا دبع نب دمحم خيشلاو
 قحلت نأ هنع نالعالا لوتت يتلا تاكرشلا اهتاموكح تم تمزثأ اف هلاعتسا راكي يتلا دالبلا يف نأ ثيحب «هررض
 .ةحصلاب راض هنأب ديفي ام اهتانالعإب

 اهضعب رشن دقو ۳۹۷/۳ «برعلا ةغل» ةلجمب ترشن يليجدلا مظاک ذاتسألل ةسارد يف تايبألا هذه تدرو
 .ه ۱۳۹۷/۳/۲۳ يف ۲۷۲ ددع «ةيتيوكلا نفلا» ةلجمب
 .هساسح رهظت ليق ام :نفلا ةلمم يف

 .هسارب عدجي ناحيرلاو كسلا :ةلحملا يف
 .باقرل فصو (جوع) ةيفاقلا لعل :«برعلا» علت عم ةلحملا يف

 .فاصق لبق نم ىلع هللا :ةلحملا يف

 .ءىجوف : يجف

 . عيبطت هلعلو .نولمعي نب :ةلجنا يف
 .يلات دنعو :ةلحملا يف

 .هل دربأ وجلا نأل موحيو قلحي ثيح ىحضلا رخآ :ريطلا ةموح
 .يمداودلا لهأ نم ةقث اهب ييثدحو ۱۲۷ ص ةفحتلا يف بديحألا اهرشن
 :اذكه رطشلا اذه ظفحأ

 .شاهم هدنع فاش ام ريحتم
 ةوهق هل مدقف رخآ راز ًالجر نأ :نيتيبلا نيذه لوح لوادتملا : برعلا] نويلغلا وهو لوجنع عمج : ليجانعلا

 :لاق اهقاذ الف ليه نودب لفنرقلاب ةريبم
 اهمسن ثیبخ يللا زوجعلا لثی ليلا نم رهبت اب يللا ةّلدلا

 :ةوهفلا بحاص هباجاف
 ۰ هرم و 9, ۰ 5075 1 ۳
 اهمدع نم جوملا يلخن رمو ليه عم نفرقب اهرهبن رم

 .هدنع لزتي نأ فيضلا ىلع قالطلاب فلح : هتبي

 ظافلآ نمض يتأتو ؛حیرصلا قالطلا تادكؤم نم يتأتو « عطقلا ىنعمب ةغل يهو (ةتبلا) نم هوذخآ
 .ةبئانكلا قالطلا

 .ةرشابم (تب) نم تناك اعرو
 ۹۰ - ۸۸/۸ ةيدانلا راهزألا

 .۳۲۷ ص ةيدابلا

 .برعلا ةميدق ةجمل يهو لياح ةفطنم ناكس ةجف ىلع .تالدع هالدع .تاؤرملا :ةاورملا

 .تايبأ ةسمخ ۱۷۳ ص هعئاور يف ناميول اهم رشنو 1١47 - ۱4۲/۱ ةيبعشلا انبادآ نم
 ۰۱۷4 ص يطبنلا رعشلا نم عئاور

 .ليدنم خيشلا نم اهعممو ۳۲۳ - ۳۲۲ ص ةيدابلا ف يوارلا اهرشن

۳۳۷ 



 اعلام
 فيلات

 Charles Pellat الب لراش

 (نوبروسلا) سيراب ةعماج يف ةراضحلا ذاتسأ

 توريب  ديدجلا باتکلا راد

 هنا مث « ةيبرعلا ةراضحا يف ةريثكلا هثحابع فورعم قرشتسل ةيبرعلاب باتکلا اذه

 عوضوم يف ًاليلج اًباتك هل نأ اى « ظحاجلا ناثع ينأ بتک نم ءیشرشن يف كراش دق

 اهيف ررح دقف ةيمالسالا فراعملا ةرئادب نیعلطضلا دحأ وهو . ةيرصبلا ةئيبلاو ظحاحلا

 . همهم داوم ةلمح

 نم ةرهمج نم يريغ عم (الب لراش) يسنرفلا قرشتسلا نع يثيدح يف بهذأ نلو

 مهو « ةدحالم مهف « رش لکب مهمريو ريخ لک مهلسيف نيقرشتسملا نع ثدحتي

 نم رفتلا اذهو . برعلل نوديكي اک هلهأو مالسالل نوديكي « نوباذك نوقّرفم نوساّسد

 تالكشمو ثيدحلاو نآرقلا نوقرشتسلا اهب لوانت داوم ةلمج كلتمب نيملسملا نيسرادلا

 هباحصأب لص اك هَ نيمألا لوسرلاب لصتت ةيخيرات لئاسمو « ىرخأ ةيمالسإ
 . نيملسملاو برعلا لاجر نم مهريغو - نيعمجأ مهنع هللا يضر -

 هع

 .بولسم تملع :لیدنم دنع (19)

 .هاقرفب يخست فرتلا نم لاسرم :يوارلا دنعو

 .هاياي لوقاو نينتملا ىلع زقناو .. تفاش ول يمأ :يوارلا دنع (۲۰)
 .هازق دازلا نع يمه ةليل مكو ..يل ةودغ اهديدو نينس ثالثو :يوارلا دنع (۲۱)

 .هاقلي فرلا اي لظلا ديري يللاو :لاق ول نزولا ميقتسيو يوارلا ةيوار هذه (۲۲)
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 نأ ۰ نيفصنم اونركي نأ نيملسلاو برملا نم نيسرادلا اباحصأ ىلع ناكو : : لوقأ

 در امت - هللا 5 َقّدَضُن كلذبو 3 لمعلا ليلجو يدابألا ضيب نم ةيمالسالا
 همام

 . چ ىرخأ ر دو ةرزاو رزت

 نَا أ كش ريغ نمو « (رلحلا» ةّدام يف قرشتسلا | ذاتسألا هفلأ يذلا انباتك ىلإ جنط
 دب الف ةلأسملا هذه ىلع مئاق باتكلا نأل «برعلا دنعا نوكت نأ يغبني ناونعلا ةلكت

 . اپ ویلا

 مجاعألا رشعم ان : لوقي نأ دارأ ةيبرعلاب هباتك بنک نيح الب لراش ذاتسألا نأكو .
 نإ اهلهأ اهب برعي ام وحن ىلع اهب برعن نأ ىلع هب ردقن ام ةقيرعلا ةغللا هذه نم كلمت
 ' نوفنصي وأ نوبتكي ال نيذلا نيقرشتسملا ةعاج نيب یلجتب نأ دارأ هنأكو مهنم اًريخ نکن مل

 ین وهو ةيبرعلاب بتك نم مينيب دجت نل كلذ لجأ نمو . اهيلع اورطف يتلا مهتاغلب الإ

 كلذ لثم لقو « لغاشلا ُهلْخَش اهلعج يتلا ةيبرعلا ىلإ هفارصنا عم يزيلكلإ وأ ي يسنرف وأ
 نم امهريغ وأ ةيكرتلا وأ ةيسرافلا ىلإ اوفرصنا نيذلا نييبرغلا نم نيرخآلا كئلوأ يف
 اًريمتم مجاعألا هباحصأ نيب اًرراب يسنرفلا قرشتسلا انبحاص نوكي اذه ىلعو . تاغللا

 اهيلإ راصب ال « ةريسع ةغل كتيبرع نا : يبرعلا ئراقلل اًضيأ لوقي نأ دارأ هنأكو < منع
 دف . هل ضرعن يذلا اذه هباتک يف اذه نم ايش لاق هنأ یرت الأ ؛ دحلاو دكلا دعب لإ

 ناك ام وحن ىلع هرواحيو هيلع دریو هبيجيف هليخت لئاس ىلإ هجوتي وهو هتمدقم يف لاق
 يف لعفي ظحاحلا ناثع وبأ ناك ام وحن ىلع لق وأ « نوعنصي ةيبرعلا ءابدأ نم نومدقتملا
 : هبتكو هلئاسر

 يلاثمأ م جفرفلاو مجاعألا رظن يف لزت مل ةيبرعلا ةغللا نأ - ييبح اي كنع بيغي الف)
 ةرثكل « اًضرعو ًالوط هفارطأ غلبت الو « اقمع هراوغأ رب ال ارحب وأ هل عاق ال ارث

 ةغل يهف < ‹ اهظافلأ يناعم فالتخاو « اهقاقتشا عاسّناو « اهتادرفم ددعتو 65 هروح

 ىصحت ال "تارابع هنع رّبعت دق دحاولا موهفملا نأ اکو «تافدارتلاو تاكرتشملاو دادضألا
 « تالولدملا نم رفاو ددع ىلع دحاولا لادلا لدي ام اريثك كلذكف « دع اهيلع موقي الو

 ةديعب تالاعفنا سانلا لوقع نم ريثت نأ اهنأش نم « ةفيثك ةفينع ةلزج ةغل كنتغل نأل
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 موظنلا يف فداصن نأ نم ولخن الف « ردصلا ةقيمع ۲ تاعابطنا مهرودص نمو یدلا

 اعاستا ( Champ Sémantique (٩اناعم لقح مستی ةعماج ظافلأ روغتلاو

 ةبسانم اهیسانیو « ةّمات ةلباقم اهلباقب امع ةيبرغلا تاغللا يف فشکن نأ هعم رسيتي ال

 ةتوافتم « رصانعلا ةدّدعتم ١ هوجولا ةريثك ةدقعم ةبكرم مهافم ىلع قلطت اهنأل « ةلماك

 يتتوعدو ُهْنَع يملأ يذلا «ملحلا» اهنم « نيعمتسملا بولق ي ىَدّصلا ةفلتخم « لاعتسالا
 . ۲٩ هتسارد ىلإ

 : لوقيو اًيجعتم قلطنيف ةيبرعلا رع ىلإ ريشيف ةيناث دوعي وهو

 (*! (يبتنلا ىتحو ئدتبملا اهوطخي ةوطخخ لك يف خاخفلا بصنت ةغل نم اه اي)

 يتلا هتمدقم ىلع ِءْذَب يذ ٌيداب فقنف اًيفاو ةارقتسا هیرقتسنف باتكلا ىلإ دعنلو

 : هلوق وهو ليمج ءاعدب اهردص

 # دزف عن بر

 ًادبيف مزتلم ملسم اهررحي باتك ةحتاف ىلإ هتمدقم َنلْيحُي نأ يف هبلاطأ نأ يل سيلو

 . هضرغ ىلإ صلخي مث نيرهاطلا هتيب لآ ىلعو يبنلا ىلع ةالصلا مث ةلمسبلاب

 ليمج ا هءاَعُد نأل هبلاطأ ال ينكلو « ملسم ريغ هنأل ال « هبلاطأ نأ يل سيل : لوقأ

 يف درو اك (رتبا) نوكي نأ هلمعل تيضرلو « اًملسم ناك ول هئافعا ىلع ييلمحم دق

 . فيرشلا ثيدحلا

 : هتمدقم يي قرشتسملا انقيدص عمستلو

 مهدودك نيثحابلل ركشي نمم كلعجو « كيلع هتمعن ماداو كءاقب هللا لاطأ)

 الكلو « مهدرجت نيبرعتسمللو « مهصالخإ نيقرشتسملل دمحيو « مهدوهج ءاملعلاو
 رشنو مهتاغل ةسارد ىلع هبابکناو بوعشلا ثارت ءايحإ يف ثيثحلا هيعس نيقيرفلا

 موسر نم دبألا ىلإ دلخب نأ قحتسي امل اًديلختو مهرثاك اهيونتو مهنع اعافد < مپبادآ

 . مماراضح
 بتكت ال اذال : تلقف ينبع كنأ ال ايف ام تمهفو « كتلاسر ينتغلب دقف دعب امآ
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 ريفغ محلل اهتءارق ابنت يكل ةيداضلا انتغلب كتالاقم ررحت الو نيبملا يبرعلا ٍناَسللاِب كلئاسر
 . (* ٩ كتناطر نسحب ال نم

 ظحاحلا ناغع وبآ هيلع باد ء رش ىلإ ئراقلا لقنت ةمدقلا هذه ةحتاف نإ : لوقآ

 : لاق هنأ یرت الأ « هبيجيف الئاس هليختي دقو « هرواحيو هبطاخيف هئراق ىلإ ةجوَتِب نيح

 : لاق اف لاقف «ناويحلا» باتک لوأ يف درو اع ئئراقلا شب +, اذهو

 نيب ام ةنزاومو « نارمطاو نادوسلا ةرخافمو < ءاجهلاو ءاحرصلا باتکب ینتبعو

 ۱... بانعألاو نوتیزلاو لختلاو عرزلا باتکب يتبعو « ةمومعلاو ةلوحلا قح

 : هتمدقم يف الب لراش ذاتسألا لاق مث

 نومدقتملا اهيلع ىنثأ املاط « مدقلا يف ةقيرع ةيبرع ةليضف نع نآلا ينثدح : تلق مث
 اهي ربتشا يتلا -رسكلاب  ملحلا ةليضف يهو الأ ... ءابدألا نم نورخأتملاو « ءارعشلا نم

 . ©ةزراب تايصخش انفلس نم

 يف اهاقلأ ةرضاحم يف ادب نأ دعب اذه هباتك ىلإ ىدتها هنأ ىلإ ريشيف فلؤملا يضحي مث
 هل ضرع امو سيراب يف ىرخأ ةرضاحم يف عوضولا فنأتسا مث . ملح ا عوضوم يف دنفا
 هعبتا يذلا جهنلا نایب ىلإ ىبتنا من. . لاهجلا نيرضاحلا دحأ ضارتعا نم اهئاقلإ ءانثأ يف
 «رثألا»و («ثيدحلا»و «نارقلا» 5 درو ام ىلع 6( «ملحلا» مهف يف هداّمعا وهو باتکلا يف

 راعشألا يف ءاج امو < ةيمالسالا ةلودلا ردص يف ريهاشملا رابخأ يف درو ام ىلعو

 . ىراس اک مهرابخأو نيرخأتملا راعشأ يف كلذ يف دروام ىلإ ةيلهاجلا ذنم < لاثمألاو

 لراش ذاتسألا بولسأ يف ناثع يأ سفت نم ايش رعشيل یراقلا نا : تلق
 هب بج لق لب  هب قلعتو نع بأ الب ذاتسألا بحأ دقلف اّیرغ كلذ سيلو « الب
 ةيبرعلاب ةنس ني رشع نم رثكأ لبق دأدغبب اهاقلأ هل ةرضاحم يف تعس ينأ ركذأل ينإ ىتح

 ۳ : هلوقب اهمتخ

 6 ىظحاج ینآ دهشا مهللا « هاداع نم داعو هالاو نم لاو مهلا ...)

 5 ةفورعم ماتحلا اذه ةلالدو
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 لقحو ملحلا فیرعت) ىلع اًدوقعم لوألا بابلا دجنف « باتكلا بلص ىلإ ينأن مث

 : فنصلا لوقي

 مجاعم اب رم هتیهام كاردإو ملح لا فيرعت ىلإ قيرط لهسأ نأ ةلهو لوأل ودبي

 .. ةيظفللا ةيحانلا نم عوضوملا قرط يضتقي يونعلا جهلا نأل < ةسرعلا

 ٠١ ةنراقمو ؛ تروطت نإ اهروطت ي تادرفلا يناعم عبتت تن ةقيرطلا هذه ضرفت مث

 ۲۲۱۰. اتافدارتمو 58 اهدادضأ سو اىب ةقرقد

 لمعلا اذه زاجنال ةيفاك الو دوصقلاب ةيفاو ريغ ةدوجوملا مجاعلا نأ ىلإ ريشي وهو
 ةعدق دهاوشب الإ دهشتست ال - عيونتلا ضعب تافيرعتلا تعون ناو - ابنال « قيقدلا
 . ۰. نامزلا رم ىلع لوحو ريغت نم ظافلألا ىلع أرط ام لفحت الو

 ىلع ءاج امو « لقعلاو ةانألا وهو (ملخا) ینعم يف «ناسللا» يف درو ال ضرعي مث
 . فيرشلا ثيدحلا يف درو امو ةميركلا تايآلا نم دهاوش نم كلذ

 تكي م مث طيح سوماقلا» ي درو اع هبّقعي «ناسللا» 5 درو ال ضرعي نيح وهو

 5 (یناتسبل) هلاف ام درويف ةثيدحلا مجاعلا ىلإ لوحتف نعدقلا نیمجعلا نیذه

 . ( طرا طح عنص اك ییاتسبلا اهعنص ىلا تاجعلا نم وهو «ناتسبلا»

 طبضو « رومألا يف تبثتلاو ةانألاو لقعلاو « هفسلا ضيقن لا نأ اف دجیف

 . ٩۳۱ «دراولا برقأ» يف ينوترشلا « هركذ ام دروب نأ سس ب لو

 وأ ةيسنرفلا مهتاغلب نكلو ةيبرعلل اهباحصأ اهعنص يتلا ةيبرغلا مجاعملا ىلإ لوحتي مث
 ةيسنرفلاب ملح لا فيرعت ركذو يسنرفلا «يكسرمزاك» مجعل ضرعف امجريغ وا ةيزيلكنالا
 . هيف درو امو ةيبرعلا تاجعملا ىلع (يزود) كردتسل ضرع 5 . مجعلا اذه يف درو اك

 . يريلكتالا (H. Wehr) )ف( مجعم ي درو امم ء يشب تاعالالا هده مح م
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 نارقلا يف درو ام ىلإ ةصاخ اودنتسا نيملسملا ن نييوغللا نأ ىلإ كلذ نم صلخو

 ىلإ ةيسنلاب ريصلا وه زكتري هيلع يذلا هساسأ نأ ىلإ او

 ةلصخ ىلإ اوبمتنب مل مو ©( ناس الا لا ةبسنلاب رومألا يف تبثتلاو ةءانألاو لقعلاو (...

 ةحامسلا يهو الأ هتاموقم ىوقأ نم الاغ ريتعتو 3 ماحلا ر کد دنع نهذلا ىلإ ردابتت ةمهم

 طبض ىلإ ريشي (يكسرمزاك) نأ ديب « ىرخأ ةهج ةهج نم بضغلا عشو : ةهج نم وفعلاو

 دّدعي هنأ عم « ظيغلا مظك نع لفغيو ةرفغملا ىنعم لجسي (ريف)و بضغلا دنع سفنلا
 . ۲۳ ليلغلا ينشي داكي ام ةعونتملا يناعملا نم

 : لوقلا ىلإ صلج مث

 ىلع لمتشیف « همساك نوکی ييرات سوماق فیلأت يف اوعرشی نأ نیرصاعلا نيبوغللا
 . "9 اعنام اعماجو « اًيفاش اّفاو نوکیو « ةيبرعلا ةغللا اهب ترم يتلا لحارلا عیمج

 اک انالار ىلإ ةيناث دوعيو ؛ ابیب لصفلاو « (ملحلا)و (لقعلا) ىلإ فلؤملا ريشيو

 ینعع ینأتساو یو ينأو» : لاقو < ةَدلاو راقولاو ملحلا هنأو < «ناسللا» ي تدرو

 امإو (ربصا) اما (رظتنا) ینعع لوقت ةماعلا نأ أ قافتالا فيرط نمو : : فلۇما لاق 5

 . ىنأتساو ی نم تحن يهو (ْنتسا)

 يه لب « ینأتساو ىنأت نيب تحنلا نم تآ (نّتسا) ةماعلا لوق نأ یرا ال : لوقآ

 ةيرع راطقأ ةغل (نتسي) ناك كلذ لجأ نمو + ؛ اهفدح وأ ةزمهلا ليهست يف ةيماع ةقيرط
  ینعع (يناتي) : نولوقي ىرخأ ملاقأ ل اهآ نأ نيح يف « ةعساولا ماشلا دالب رثاسک اهنيعب

 . لوصألا فذحو ليهستلا يف ةيماعلا ليبس وه اذهو «ءءرظتني

 لهقلاو ةنازرلاو (ةانألا) ىنعمب (ةدؤتلا) ىلإ لضافلا فلؤملا ةراشإ فيرطلا نمو
 : لوقف

 بصلت ةغل نم اهلي : ةّيح يهو ربقلا يف تنبلا نفد دلو « (دأو) اهرذجو

 . ۳... ىبتنملا ىتحو ئدتبملا اهوطخي ةوطخ لك يف حافلا
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 فرع نأ ملعلا نم نأ ريغ (خاخفلا بصنت) ةغل ةيبرعلا هذه نأ حيحص : لوقأ

 . (خاخفلا) نم جورخلا ىلإ يدتن فيك

 لصأ نم ابنأو « لهقلاو ةانألا يهو دا ینعم نيب لاکشا نم سيل ها ارأ يذلا

 لاکشالا اذه يف رظنلا نأ كلذو « ربقلا يف ةّيح تنبلا نفد ىنعمب (دأولا) نيبو (دو)
 نم هلك ؤطابتلاو لهقلاو ةانألا ع نم اذهب لصتي امو (دیئولارو (ةدؤتلا) نأ افرع اذا | حضني

 اذه نأ كلذ ىلإ ليبسلاو « ةدحاو ةلالدلا هذبب (د ورو (دَوَه) ةدام نأو (ةداوها)

 لهأ دنع فورعم وهو « ةيبرعلا يف ريثك اذه رئاظنو « لادبالاو بلقلا نم ءيشب لصح
 . ةعنصلا

 نأو (دوه) ىلإ هدر لهسي هتاذب ماف لصأ وهو (دأولا نم (ةدؤتلا) ناف كلذ ىلعو

 . رخآ لصأ ةّيح تنبلا نفد ىنعمب (دأولا)

 : فلؤملا لوقيو

 ينإو « اهضیقتب تالكلا نم ةملك فيرعت انتلواحم دنع « ديفتسن ایر اننأ كلذ ...
 تارابعلا نم رثكي مل ول ًاليلق الو  ظحاحا يتيدص لاوقأ نم یک مهفأ ۱ يننأب رقم
 ملحلا» نأ (ناتسبلا) يف انأرق دقف « هراكفأ نم هنع ريبعتلا دصقي امل اماهفإ « ةضقانتملا

 دنع بجعلا دشأ نم كلا ل «برعلا ناسل» ىرخأ ةرم انعجار ناو (هفسلا ضيق
 ةفح ۰ ةهافّسلاو هافّسلاو هقسلا) : لاقف (هفسلا) فيرعت نم روظنم نبا هدروأ ام ةءارق

 فب بيرق دو ؛ لا ليو د کرا هل هم ه ملا ضيق : ليقو « ملحلا
 .. هفسلا ىلع هلمح : ةاقتسو ما اس هسفو هيأرو هتل كس دقو « ضعب نم

 قم هل َلُجَرلا هفسو ... لهاجلا هیفسلاو
5 
 ل رل

 امالحا لهجا : هانعم (اتمالحأ هفسنا) : ييي يينلل نیکرشلا لوقو

 .. لقعلا فيفخلا : هيفسلا

 . قمحألا فيعضلاو لهاجلا هيفسلا : دهاجم لاقو

 الو « لالمالا نسحُي ال ماكحألاب لهاجلا وه ۲۳۲ انهه لهاجلاو : ةفرَع نبا لاقو



 QA (وه فيك يردي

 هيف ءىش ىلإ لصيل امرقتسیف ةملكلا هذه باحر يف لضافلا فلؤملا لوي اذكهو

 . ملعو ةفارطو ةعْم

 يف ةيونعملا تالالدلا نم لخدي نأ نكمي امو يناعملا هوجو نع هثيدح يف راشأ دقو
 كلذ نم اًديفتسم ةميدقلا ۲۲ سیماوقلا نم هريغو «ناسللا» يف ءاج ام ىلإ (ملحلا)

 . ةمج دئاوف جاتنتسالاو ءارقتسالا قئارطب

 : لوقأف (سيماوقلا) هلاعتسا ىلع فقأ نأ ىنتوفي الو

 اهؤاهتناو (لوعاف) ىلع ةملكلا ءانبو « هالعأو رحبلا طسو ةيبرعلا يف «سوماقلا»

 سومانلاك هوبرعف برعلا هلمعتسا يذلا ليخدلا نم اهنأ انيلإ ىحوي نيسلا فرحي

 ىلع اًمجعم وأ اًياتك هب ىمسف (سوماقلا) راعتسا نم لوأو . اهريغو سومارلاو سونافلاو

 حرش وهو « طيحلا سوماقلا» هباتك يف يدابآ زريفلا نيدلا دحم وه ةقيقحلا ال هيبشتلا ليبس
 هبقلف باتکلا اذهب یه نأ دارأ هناکو ‹ يرهوجلل «حاحصلا» ىلع كاردتساو

 ۱ مجعلا اذط بتک الو . رحیلا تافص نم طرح او « طبحا» ب هفصوو « سوماقلا» ب

 مث ۰ هيلإ نهذلا فرصني «سوماقلا» نوقلطي نيح اوراصف همسا بلغ عويذلاو ةرهشلا
 قّوسلا لهأ ةغل يف اهس الو «مجعم» لك ىلع ةجرادلا ةرئاسلا ةغللا يف همسا بلغ

 طبضلا نم سيل اذه ىلعو . الثم . يبرع  يزيلكنا سوماق : نولوقي اوراصف ةراجتلاو

 . (مجعم) لك ىلع ةلالدلل (سوماق) ةملكلا مادختسا فيلأتلا نسحو

 هيلت باوبأ يف ةيناث هيلإ دوعب ام هيف لمجأ هنأكو لوألا بابلا اذه فلؤملا يبي
 نارقلا يف ةيراضحلا اهتالالد طسبو ةيخيراتلا ةيوغللا دئاوفلا هذه ىلع مالكلا يفوتسيف

 . ةدوشنملا ةلاضلا ىلع انفقوت اهلعل ... : ۲۳۱ لوقیف لاثمألاو راعشالاو رثألاو ثيدحلاو

 لامعتسا ىلإ عوجر كلذ يف ناكل ةدوشنملا ةلاضلا ىلع ات اهلعل : لاق ولو : لوقأ
 . ءاحصفلا مالك يف درو اك يئالثلا (فقو) لعفلا

 ةيبرعلا ريغ يف رظنلا نونسحي مهنا مهتتطفو مجاعالا نيقرشتسملا ءالؤه تاداهتجا نمو

 : فلؤملا لوقي اذكهو ةيماسلا تاغللا نم
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 (ملح) رذجلا ةيماسلا تاغللا نم ةيبرعلا ريغ ف انستا دقف مجاعلا ددصب نک ذإو

 ىلع نيب ليلد كلذ یو < ابورلا يأ « (مضلاب) (ملخلا) ىنعم الإ هنم قتشب ال هاندجوف

 , ۲۳۷ هاضحم ةيبرع ةلصخ سكلاب) (ملجلا) نأ

 مل ىرخألا ةيماسلا تاغللا نأو ةضحم ةيبرع ةلصخ (مّلجلا) نا ررقب انه فلؤملاو
 نم ةيبرعلا هيلإ تلوحت ام ىلإ ايؤرلا ىنعم نم لوحتف يوغللا لصألا اذه يف فرصتت
 . ةعراب تالالد

 : ًالئاستم لوقي مث

 (ملحلا)و هفيرعت لواحن يذلا (سكلاب) ملجلا نيب نيب ةطبار كانه له نكلو ...

 ؟ (مفلاب)

 نم همون يف مئانلا را لاو بر ملا رهاظ يف انیب ةقالع الف

 ىلع ملا بلغو : نسما نسحلا ءيشلاو ريخلا نم هاريام ىلع ايؤرلا تبلغ نكلو « ءايشألا
 . ۲۷... حيبقلاو رشلا نم هاري

 ىري ام ىلع تبلغ (ايؤرلا) نأ هتدافإو فلؤملا لوق ىلع فقأ نأ ريخلا نمو : لوقأ
 . حيبقلاو رشلا نم هاريام ىلع لد (ملحلا) فالخب .نسحلا ءيشلاو ريخلا نم مئانلا

 ال انئارقتسا يفو (ةبلغلا) ىلإ هدرم يذلا صيصختلا اذه وأ لصفلا اذه ىلع فقآ ملو
 ريغ فلؤملا اهيلإ راشآ يتلا (ةبلغلا) هذه نأ ىلإ انيهتنا هللا مالك يف ملكلا اذه نم درو
 : زيزعلا ليزنتلا ةغل 2 درو ام كنودو ‹ ةلصاح

 ۳1 رم @

 يل مهار رمقلاو سمشلاو كركر شع دَحأ تبار ينإ تب اب هیأل فسوب لاق ذإ »

 8 . © نيدجاس

 ؛فسوب ةروس نم ٤ ةيالا»

 ناسنالل نطّیشلا 3 اديك كل اودیکیف كتوخإ ىلع َكلاَيْور صصقت ال بي لاق هر و سر ےس

 نم ودع
 (فسوي ةروس نم ۵ ةبالا»



 راس رس 01

 3 و یر کے و بي دق ا ا
 زا يبد يا ات اکیا لبق هات یاب بر م کیک

 . نورفاک مه ةرخالاب مهر اب نووي ال موق ال تک

 «فسوب ةروس نم ۳۷ ۰ ”5 ناتیالا»

 : لاعت هلوق ىلإ

 رْيَطلا لک انف بلص رعالا اأو ارح بر يقسَ ی اکدحا ام نجسلا يچاصاب»
 4 ناّیفتست د هيف يذلارمألا يضف  همار نم

 «فسوب ةروس نم ۱ ةيالا»

 : لاعت لاقو

 تالبتس سو ناجع نس نکو ناَمیس ترقی میس 5 5 كلما لاقو )ف

 تان اولاق ۾ نوری 7 ایورلل مك نإ يايور يف يا المل هيأ اي اسباب رخأو رضخ

 نأ أ دعب رک داو امهنم اجن يذلا لاقو « نيملاعي الخال ليوأتي نح امو مالح

 اس عبس نهلک اب ناهس تار رس يف اف سل ۳ سوي « نولسراف هلو کا

 3 نو مه سانلا ىلإ مجرآ يعل تاسباب و او رضخ والس مسو فاجج

 نم ياي مث نکا ساق لس يف هور مدح اف اباد نیم عبس نور
 دب نم يتأي م . نوح امالي الإ هل مشق ام لب اد عبس كِل دعب

 . چ نورصعی هيفو سانلا ثاغي هيف ما كلذ

 ا فسوب ةَروس نم 4٩ ىلإ ۳ نم تابالا»

 : ىلاعت لاقو

 سل رخو شایع رب رو
 . اح يب اهلعج دق

 يي هيه

 قم لبق نم يايور لو
3 ۰ 3 

 (فسوت ةروس نم ۱۰۰ ةب لار



 آن ايؤرلل ةبلغلا هذه زيف نأ نكي ال امركذ يتلا تاآل | هذه ينو : لوقأ
 اذه نأ تش * ام تايآلا نم درو دقف لا لا فرصنی محلا ؛ نأو ؛ ريخلا ىلإ فرصنت

 هو يف منا هاي ام ايؤرلا ناو ةلصاح تسيل ةبغلا هذه لإ : لق وأ صيصختلا

 نيتاه ةلالد نم هانتبثأ امف كلذ درو اك ءرشلا و أ ريخ لاب صيصخت ريغ نم ملحْلا اذكو
 . ليزنتلا ةغل يي نيتداملا

 ةملكلا فرصنت اذه ىلإو « فورعملا مالتحالا - - مفلاب - (ملحلا» نم دافتسي دقو

 : اًضيأ ىلاعت هلوق يف كلذكو "77 4 مکس ملحلا هلی منوط : ىلاعت هلوق يف
 . ۲۳ ملحْلا مکنم لافطالا غلب ب اذإو ل١

 ۰ رول هذه ي محلا ینعمو : نتییرکل نتیال 9 قيل ی تلولا لوقيو

 ا وه ا انه دشرلاو «دشرلا نم ول 257 : ةيركفلا رومألا

 رظنلا لیطب وهو هعمسنلو فيرشلا ملكلا اذه باحر يف تالوج فلؤملا نإ : تلق

 : لوقيف

 كلذ نم جتتبف ؛ ‹ يهقفلا حالطصالا يف ديشرلا ضیقن هیفسلا نإ : ءاهقفلا لوقيو
0 

 نآ يف ملحل غلابلاو ملحلا يأ « لقاعلا وه ديشرلا نو « لهاجلا وه هيفسلا َّنأ
 . (۲*) راو

 اکو ملا يف سال ملکی : ىلاعت هلوق يف بيبح يبأ نبا لوق يلازغلا لقنو
 ١ يک نيحاصلا نمو

 یبتنم لهكلا : لاق « ۲ ي الهکو دْهَملا يف سالا ملكت » : اًضيأ | لاعت هلوقو

 . ۲۵ لحل

 « ًالهك راصف ةلوهکلا لب اإ َلَماَكَو لجرلا لا دقو : «ناسللا» يف ءاجو
 ءاملح نا لا لهأ لخدي هللا نا يأ لقاعلا ملحلا ۲٩ نهم لهكلاب دارأ : لیقو

 . ءالمع (۳۰) =
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 . يناثلا بابلا ىلإ ينأن مث
 رثألاو ثيدحلاو نارقلا ين ( مّلِحلا) يف درو ام 9 بابلا اذه فلؤملا سبحيو
 دحلاو نارقلا ىلع مهداتعا يف نيملسملا نييوغللا جهل جهن جهت نأ دارأ فلولا نأكو

 نارقلا ىلع نورصتقي نيذلا نيقرشتسملا ةماعل اقدح ةيبرعلا داوم مهحرش يف رثألاو

 - فلؤملا لوقي اك لوسرلا ثيداحأ نم حص اب نودتعي مث هيف درو ام ىلع نولوعيف
 ميدق نم ةاورلا هاور امو ةيلهاجلا رابخأ (اذك) نولغتسيو «نيعباتلاو ةباحصلا راثآو

 لاوقألا نم هيلع لمتشت ام ةرثكل ظفحتلاو طايتحالا ضعبب «لاثمألا يراجو راعشألا

 . ۳ ةعونصلا ريطاسألاو ةعوضولا

 اًضيأ لاقو

 يف هما دورو هل ‹ ءدب يذ ىداب « هابتنالا يعدتسي ايف محلا سردن نحن داور

 تن ام : لاق ثيح يرصبلا نسل هيلإ راشأو كلذ ىلإ هبتنا نم لوآ لعلو « نآرقلا

 ته مار 0 ولت لاق للا نم هب مهتعن امم لأ ات ءايبنألا ىلاعت

 . ۳۳ (زيزع سانلا يف محلا نأ ىنعي : ةديبع وبأ لاقو < ٩ ےک بینم

 .f © خس مل r 0: 4 “آء ا ده
 راشا اذه لاو اني رم اک اهدورو ةلق دباو نارقلا ي ملحلا دورو ي فلولا ضافا م

 . ظحاحلا

 لهأ هركذ ام ىلإ انب داعف (ملحلا) اهب فصتي يتلا لاصخملا ىلإ فلؤملا ضرع دقو

 اف تايآ ةدع محلا ىلع فوقولا «ءايحاالا» باب يف يلازغلا ركذ دقف نيمدقتملا نم

 ۳۵ کنین 5 اونوك او ىلاعت هلوق يف ليق : لاقف « ملحلاب ةقلعتملا ةليضفلاب نساسم

 . ءاملع ءاملح اونوك : يأ
 . ءاملح يا ۳۳ انوه ٍضْرَأْلا ىلع نوشي نا 9: حابر نب ءاطع لاقو و رم ےس ي

 اولا َنولهَجلا مهبطاخ ادو : ىلاعت هلوق يف يرصبلا نسحلا نعو
 الی مییلع لهج نا ءاملح لاق ۲ ۲۳۷ ی االس
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 ربصيو وفعیو رفغي نم ملحلا نأ ررقیف نارفغلاو وفعلا يف تابآلا نم درو ال ضرعي مث ۱

 نأ ىلإ صلخو تايآلا يف اهنم درو ام ىلإ راشأف (هفسلا) ةدام ىلإ فلؤملا داغ مث

 . نونجلا وأ قمحلا امإ وه َهفّسلا

 نأ ررقو . لهجي لهج كلذ نم لعفلاو ةلاهجلا وأ لهجلا ظفل ىرقتساو داع مث

 ىلإ برقا لعفلا ةدام نم درو امو لهجلا نأ ريغ ةفرعملاو ملعلا مدع نوكت دق (ةلاهجلا)

 ىلإ راشأو . فراعتلا ینعلا ىلإ هنم ةيجمهلا نم برض ىلإو سفنلا طبض مدعو شيطلا
 (لهاج)و » ignorance ) (لهج) ةملك مجرت نمع باغ يدلا ینعلا

ignoranl »موهفل ةقيمع ةسارد دعب الا اهم ام كردت ال ةعدق میهافم كانه نأ «  
۳ ۱ 

 (لهجلا) هدضو هتلالدو (لحلا) یرقتساف فیرشلا ثيدحلا ىلإ فلؤملا لوح مت
 مث موی نيذلا مث « یو مالحألا ووذ مکنم ينيليل» : ثيدحلل ضرعو هتلالدو
 . ءالقعلا يأ ۰ ۳۳«مهنولی نيذلا

 ملحلا وأ محلا ظفل اهيف سيلو هيلع لدت يتلا ثيداحألا يف ملا تافص يف ضافأو
 هبو ءاملحلا مه ماركلاف 74 مارک اورم وغلب اورم اذإو لج ىلاعت هلوقب هيلع لدتساو
 ١ (41) ,اميرك ىسمأو دوعسم نبأ حبصأ» دوعسم نب هللا دبع 2 لوسرلا لوق اورسف

 لوقعلا تمّموت الو ناذآلا تعم الو نويعلا رَ ملو) : وه ظحاجلل ًالوق ركذو ۱
 ىلع افالخ دشآ الو .. . ةبقاع ةكنأ الو ةيغم وأب مع وذ هراتخا وأ لقع وذ هابتجا المع

 . 147 مک ريغ 2 لّمتلاو هعضوم ريغ يف ربكتلا نم محلا

 هللا لوسر ةباحص مالك يف داولا هذه يف رظنلاب بابلا اذه يهو

 ةجاح نم سيلو . (ةرئاسلا لاثمألا يف ملح لا) ىلع دوقعلا ثلاثلا بابلا ىلإ ىتأن مث
 ةَّدام حلصأ ةيوناث تافقو فقأس ينكلو ء فلولا ةقيرط ئراقلا فرع دقف هيرقتسا نأ

 . فلؤملا ىلع تيفخ دق لئاسم ريثأو اتزو مو
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 : ةلالدلا تاذ لاثمألا باب يف ًالثم هلوق كلذ نمو
id E ۰1 سال لهل  

 GM اک 8 (ءامص ربع ينداو مصا يملح)

 رحبلا نم تيب رطش روك ذملا لثملا نأ ىلإ یراقلا نطفي نأ دیفلا نم لعل : لوقآ
 «لاثمألا عمج» رشان ناك اذإو . هيلإ ريشي وأ نيبتي نأ فلؤملاب نسحي ناکو « طيسبلا

 3 ۳ ۳ ر مه 7 .

 ىلإ راشي نأ هقحو « حلا يذل تعرق اصعلا نا» : لثملا يف درو ام اذه لثمو
 هذه «لاثمألا عمجم» رشان لافغإ اذه نم انیفعی الو « لماكلا رحبلا نم تيب رطش هنأ

 . ةقيقحلا
 نم يور ایف ملحلا) ىلع دوقعملا عبارلا بابلا هبقعب و ثلاتلا بابلا اذه يبتنيو

 . (45) (ناعشألا

 نييمالسالاو نييلهاجلا راعشأ يف راحلا ةلالد ىلإ فلؤملا هيف ضرع ليوط باب وهو
 يف دوجو هل ناك نإ هوركذ ام يوقيل مهريس يف ءارعشلا رابخأو نییسابعلاو نييومألاو

 . لئاقلا ةريس

 فلؤملا لوانت نسحو « باتكلا ةدام اًريثك سم ال بابلا اذه يف تافقو فقأسو

 : اهنم ةريسي لئاسم يف تافقو يه لب « اهنم راكفألا صالختساو ةيرعشلا صوصنلل

 : فلؤملا لاق

 ىلع ةيوتحلا بدألا بتكو نييلهاجلا ءارعشلا نيواود حفصت نم نأ كلذو ...

 . 1110 ةشعبم تايبأ

 ىلعو « (ىلع) ضفاخلا ىلإ ةجاح الو لوعفلا بلطتي (ءاوتحالا) لعف نأ : لوقأ
 (اهیوتحت) اهنأ ىنعملاو « ةرثعبم تايبأل ةيوتملا نييلهاجلا بتكو ... : باوصلا نوكي اذه

 . (ابیلع يوتحت) ال

 اعطاس ةوض ىقلي اًباوج ءارعشلا لاوس نم وجرأ نأ نود ... : هلوق اذه دعب ءاجو
 ۲ (4۷) لک ىلع

 ١ه"



 ىلإ ةمجارتلا اهلخدأ يتلا ةمجرتلا بيلاسألا نم اًمطاس | ةوض يقلي : هلوقو : لوقآ
 . انرشآ اك ةديدجلا ةيبرعلا هذهم ينعم فلؤملاو « ةرصاعملا ةيبرعلا

 ١٠6/١ «ناويحلا ١ نم اهستفا ةي دق هبرعش ةعوطقل فلوت داريإ تافقولا هذه نمو

 : اف ءاج

 لكآلاك لوُكأَمْلا میطنم هل كرش ملل میان

 . ىلإ افاضاو ماللاو فلألا نم لعافلا مس | ديرجتب ملا عیار : : لاقي نأ هجولاو
 ؛ ماللاو فلألا نم فاضلا دی رجنو ی م اب ایوصتم (مذلا) لعج سیلو (مذلا)

 ةفاضم يهو ةدرجم تدرو مس کن لوک معطم) تيبلا زجع يف درو ام هدضعي

 نامز ذنم هجولا اذه انظفح انك دقو . يضلا ىلع انه لعافلا مس ! ةلالدو (لوكأللا) ىلإ

 قيقحتب «ناويحلا» يف ةروصلا هذه ىلع درو تيبلا نوكي نأ فلؤملا ينعي الو « ليوط
 , ۲ نوراه مالسلا دبع

 : تيبلا (58) ةحفصلا يف ةنيملا لئاسملا هذه لثم ءاجو

 میل لاقُي نأ راع نکلو ىتَمْلا يف ٌراع رکسلابام َكَِرْمَعَل

 . ىتفلا ىلع راع : باوصلاو : لوقأ

 : روهشملا ريهز تيب ءاجو

 ملظُي سالا مطب ال نمو « مده هحالسب ِهِضْوَح ْنَع دی ال نم
 : هقيلعت يف لوقيف تيبلا ىلع ۰ 55 ص «داقتنالا لئاسم» يف فرش نبا قلعيو

 دفني سايق اذهف ملظُي الف بمرب ملاظلا نأ ىلإ هرعش يف راشأ امنإ ناك نإو
 . “ذکر

 ملف خسانلا ءاَطَخ نم اذه نوکی دقو « (دسفنا) ءانب (دّسف) ةدام يف سيلو : لوقأ

 يف هبراغلا هدو ام دلولا ءاتبلا اذه ناك ايرو « «داقتنالا لئاسم» باتك ققحم هبتني

 ةيقيرفالا ةيبرعلا
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 نم) بهل يبأ نب ةبتع نب سابعلا نب لضفلل تايبأ ةيرعشلا جذافلا يف ءاجو

 : (لماکلا

 يبرض يلج ن نأ یس نبا معز

 ترظَن ناف 5 اول
 9 9۶ رو مم

 هربکا منعل تحت ينإ

 و رم < 7

 ملح ُهَلْهَأ يبق ٌرضام
 - مارب رم ل

 منح مهيارو ثيدحلا قدص

 مقس مهمی لو اوُمَقَس

 و و را يبو و

 مدعللا كلذو ٍلوقَعْلا مدع

 e٠) یخ هتمصو ناسا طح

 . ۱۹۲ - ۱۹۱/۲ «ةغالبلا جېن حرش» تايبألا ردصمو

 ام ىلإ «ةغالبلا جبن حرش» ققحم تفتلي مل اك قرشتسملا انبحاص فلؤملا تفتلي ملو

 ةضورعلا ىلع تلمتشا تايبألا نأ هيف رمألا كالم « صقن نم تايبألا هذه َروَتْغا

 يهو ةيناثلا ةضورعلا ىلع تلمتشا اكر طش لك يف تارم ثالث (نلعفتسم) يهو ىلوألا

 هزجعو ىلوألا ةضورعلا نم تيبلا ردص نوكي نأ اًرئاج سيلو « (ٌلِعَف نلعاف نلعفتسم)
 تيبلا ردصف عونلا اذه نم طلخ تايبألا هذه ينو . سكعلا وأ ةيناثلا ةضورعلا نم

 تيبلل ضرع كلذ لثمو « ةيناثلا ةضورعلا نم هزجعو ىلوألا ةضورعلا نم لوألا

 . ثلاثلا

 : هلوق ديلولا نب ملسمل تايبأ نم ءاجو

 “يني لاجزلا هاوفأب َنُهَك ًادراوش الا جري ال هآللا ني
 الا تيبلا ءاجو .عراضم لعف ال هر ردصم وهو مهمهت : باوصلاو :لوقأ

 09 لهجلاب َنِيوُلُح لضفب اندر لْهَجَ

 الو ؛ (نلوعف) يه ةليعفت صقان وهو « هزجع يف نزولا یقتسم ريغ تيبلاو : لوقأ
 : لصألا نوكي نأ دب

 هوم وه و بو عناوين هع موج هي او ه ف او و و موج

 کو رم رم

 هانددر اش ولو

 قو م 4 زا سام

 لهجلاب هانددر اتش ولو لحجب
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 ءاملح رابخأ ىلإ فلؤملا هفرص يذلا سماخلا بابلا هيليو عبارلا بابلا يهتنيو

 ىلع فلؤملا فقيف ملحلاب اوفرع نيذلا برعلا نم ريهاشملل ضرع بابلا اذه ينو . برعلا

 ةبئاص تارظن كلذ يف هلو « اهقدصو ةرهشلا هذه هوجو نيبتيو اهصحفيو مهرابخأ

 ينأ نب بلهلاو نايفس يأ نب , ةيواعمو مصاع نب سيقو سيق نب فنحألا ركذ ىلع يآبف

 نأ فلؤملا رسفي مث ؛ مهّمذ يف ليق امو « ملا رابخأ نم مهيف ليق مل ضرعيو « ةرفص
 رثكأ يودبلا ديسلا لشي ءالؤه نم لاو ةيودبلا لاصخملا لثمت ءالؤه ىدل ملجلا روص

 ةرفغمو ةانأو لقع نم ملل عاج يه ةديمح ًالاصخ مالسإلا هبسكأ يذلا ملسملا وه ام

 . مركو ةحامسو ءيسملا نع حفصو وفعو ريصو

 : لوقتف بابلا اذه نم تاتشأ ىلع تاتو
 : تيبلا سيق نب فنحألا نع مالك يف ءاج

(er) درت لو يتتباصآ يدي ىدحإ ةيزعتو اریبصت سفنلل لوقآ 

 و است سفنلل لوقأ : ةياورلا يف روهشلاو : لوقآ

 ۱ ۴۶... ملحو هر اذ الجر ناك هنأ مصاع نب سيق ىلع مالكلا يف ءاجو

 (ة ءورملا) وه بولطلا حيصفلاو ةجراد ةيماع ةغل ةغيصلا هذهب (ةؤرملا)و : لوقأ
 . زمحلاب

 ىلإ لامتسالا يف لوحت دق ردصملا اذهو . (ءرملا) وهو مسالا نم دخأ ردصم ةءورملاو

 ةعاجش (ة هورلا) نوكت اذكهو « (هرملا) اهب فصتي لاصخو لئاضف عاج ىلع موقي مسا

 . مركو لدعو ةفصنو ةوحنو

 « ةيلوجرلا وأ (لُجرلا) نم (ةلوجرلا) ريظن (ءرملا) مسالا نم ذخأ يذلا ردصملا اذهو
 ةخوخيشلاو ةيخويشلاو ةخويشلاو (ىتفلا) نم ةوتفلاو (لفطلا) نم ةيلوفطلا وأ ةلوفطلاو
 تافص كلتمت ءامسأ ىلإ لاعتسالا يف تلوخت امنإو رداصم َقْبَت مل اهلكو (خيشلا) نم

 . خيشلاو ىتفلاو لفطلاو لجرلا وهو ابب فوصوملا

 : فلؤملا لوق هرابخأ ضقانتو مصاع نب سيق ىلع مالكلا يف ءاجو

of 



 « «يناغألاو يف ةدراولا رابخألا كلت عيمج ضفرن نأ !le : نيتنثأ نيب نآلا نحنف)

 انيأر اهانلبق نلف « ران الب ناخد سيل هنأ نیربتعم ۰ طايتحالا ضعبب ولو اهلبقن نأ اًماو

 . 00... همالسا دعب دتريو ... رفكيو رمخلا برشيو هتانب دَ ًالجر

يف ءاج ام امأ « مسقلا بولسأ يف ةلمجلا نوكت نأ يضتقي (نلف) : هلوقو : لوقأ
 

 (نالف) : هلوق نم ماللا فذح باوصلا ناك اذه ىلعو « ةيطرش ةلمحاق فلؤملا صن

 ةيطرش لظتل

 (۲۲۹/۱) «لاثمألا عمج) يف يناديملا هاكح ام سيق نب فنحألا رابخأ يف ءاجو

 . "9 (اذكو ار اب لاقف لجر هيلع فرشأ هنأ

 يقع نأ نم ثدحي اذهو .زمهلاب (اًئيِدَر) لاقي نأ حيصفلا حيحصلاو : لوقأ

 (ةزمهلا يسرك) وه موسرملا ناو« تاطوطخلا يف ةموسرم ةزمهلا نوري ال ةميدقلا صوصنلا

 دقلا مسرلا يف ةقيرطلا هذه ىلإ نطفي مل نم ىدل ثودحلا ريثك اذهو . ءايلا نوتشف

 بی دوره درد هبحاصو باتکلاب لصتي اًئش لوقآ نأ دوو

 . رخآ اًئيح نيصلخم ريغو

 ديسلا نأو « ةديمحلا برعلا لاصح نم محلا نأ رق دق الب لراش ذاتسألا ناكدقل

 نيثحابلا عيمج ون لع هنأ ريغ < ةحامسلاو ةسايرلا يوذ ءامركلا ءاملحلا نم يلهاجلا

 يف ناسنالا كلشي نأ ريخلا نم نأ مه ودبي دقو (تاّلسملا) ب نونمۇي ال رصعلا اذه يف

 بذكي هنكلو < ماحلاو ةحامسلاب ناسنالا فصوب نأك « ضقانت امف ناك نإ رابخألا

 اذهو . كشلا ىلع ةغلابملا مهلمحت دقو « لطابلا دعاسيو « منلاب رفكيو « تانبلا كيو

 . نيثحابلا نم هريغك هباتک يف الب لراش ذاتسألل ثدح ام

 لثلا لاق اك (مزخأ نم اهفرعأ ةنشنش) ىلإ عجرف ردقلا اذه زواج اعر هنأ ريغ

 نأ ىلإ برعلا لئاضف نم اریثک اودر نيح « نوقرشتسملا اهب علوا ين ١ كلت يهو « ميدقلا

 . ًالثم مهريغ وأ سرفلا وأ قيرغإلا هب ربتشا امل اًنِفاَنُم نوكيل عنطصا اًئيش اہف

 اذه اوبجحي نأ ىلإ نودهاجي مهف ةيرقبعلا ناولأ نم نو برعلا ضعب نع فر اذإو

 كلذ ىلع برضنلو « مهريغ وأ سرفلا وأ نانويلا نم هذخأ هنأ ىلإ نوری « نوللا
۲ ۵ ۵ 



 . الب لراش ذاتسألا دروآ ام رکذن مث اًدحاو ًالاثم

 نم هنأ يف دمحأ نب ليلخلا رهتشا دفل : لوقنف ملعلا نع زايحنالا لث لثلا اذهو

 نيعدبملا دحأ هلعج ام تافصلا نم كلتمي هنأو ؛ ينرعلا وحنلا لكيه اوماقا نيذلا مهأ

 ليلخلا نوكي نأ د دب ال : برعلا نيسرادلا نم رفن ىمعألا ديبأت مهدّيأو نوقرشتسملا لاقف

 داوم نم عضو ام عضوف « قيرغإلا نع ينايرسلا قاحسا نب نينح هلقن ام دافأ دق
 هيف اولاقو . قاحسإ نب نينح دلوي نا لبق تام ليلخلا نا ءالؤه تاف دقو . ينرعلا وحنلا

 ةدافالاب بابلا اذه يف دونما ءامدق عنص ام وحن ىلع «نيعلا باتک» عضو ىلإ ىدتها هنإ

 رظن ريغ نم اهوقلطأ يا ةلوقلا هذه ىلع لیدی سيلو تور جرا ماظن نم

 ةيملعلا قئاثولا هديؤت يملع

 رابخأ يف ءاج ام شقاني وهو لوقي هدجنف الب ذاتسألا انبحاص ىلإ نآلا يتأنو
 : لوقيف سيق نب فنحألا

 دقف « لوقلا اذه قدصت - ةعوضوم وأ تناك ةحيحص رابخأ ىلع رثْعَن م اذإ ...

 بيدأت ىلإ هتعزنو « هتغالبو فنحألا ةكح ىلع لدت لاوقأ بدألا بتك يف تدرو

 هكحو هلاوقأ مظعم نأ دقتعأ يأ ريغ ةلمج هتككحو هتغالب رکنی ن تسلف : سانلا

 ىلع يلوعم ظ ظحاحلاو « هتافلوم نم هريغو «نایبلا» يف هسفن ظحاحلا اهضعب ىور ناو -

 "ام لک امت ةكح برعلل نأ ىلع نهرب نأ ديري ناك نم اهعضو ةعوضوم « لاح لك

 نم هريغو رهمج رزب ريظن فنحألا نأو « نانويلاو دنملاو سرفلا مكح نم ةاورلا هلقانتي
 (¥o) مجعلا ءاكح

 و « مهتيلهاج يف اميرات اف ذنم ةكح نم ءيشب اوقطن ام برعلا نآول : لوقأ
 ةباحص نع رثأ ام رثألا 'يف درو امو فيرشلا ثيدحلا يف درو ايف اذه نم ء يش مهل نكي

 هيلإ بهذ ام َّنِإ : تلقل هلك اذه نكي ملول : لوقأ  ریهاشلا نم مهريغو هللا لوسر

 هذه تقرع نأ دعب نكلو « هيف ءارم ال قح نوقرشتسملا هباحصأو لضافلا ذاتسألا

 « فسلفتملا ركفلاو « ةروثأملا لاوقألاو مكحلا يف برعلا ثارت نم ةقرشملا فئاحصلا

 . هيف كشلا ىلإ لب اذه ناركن ىلإ يملع ثحاب بهذي نأ ملعلا نم سيلف
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 تفصتا نإ رابخألا لوبق يف دّدرتيو فقیف يملعلا جبنلا جهنی نأ فلؤملا قح نمو
 نأ نم هيلإ بهذ امف بهذي نأ هقح نم سيلو .« ةضقانتم تناك اهنآوآ دّيرتلاو ةغلابملاب
 . ىرخألا مألا دنع ناك امل وهزو ةسفانم ةدام نوكتل تلعتفاو تغیص دق راثآلا هذه

 ريبكلا هدهجي ةداشالا نم ىنعنمي ال فلؤملا باتك يف ضرع يذلا اذه نأ ىلع

 . قفوملا يملعلا هزاجناو

 : سيق نب فنحألا يف ظحاجلا هلوقي ام أرقتف باتكلا ىلإ دعنلو

 يف ملثيو ملحلا يف حرحي ريثك مالكب ملكت هنكلو < ملحلاب فنحألا رهش دقل
| 2 (9۸) 

 . ٠ ضرعل

 (حرجلا) لاعتساو ةيظحاحلا ةرابعلا هذه ىلإ برعلا نم نورصاعملا نطفي مل : لوقأ

 نا : ًالثم موق يف ةرصاعملا ةيبرعلا يف نولمعتسي نيح ضرعلا يف (ملثلا)و « ملحلا يف
 . (نيريثكلا روعش حرجم نئاشلا لمعلا اذه

 . اًيقاوو اًمفان اًقوقو ةميدقلا بيلاسألا ىلع ةرئاسلا مهتغل يف اوفقی مل نيرصاعملا نأل

 : فنحألا يف لوقيف ظحاحلا يضميو

 همالك ببسب هلتق نم هلق ىتح رْيْلاب ءارغالاب (فنحالا يأ) ْعّرَوَت الهف ...)
 ۱ . لمجلا موي لاتقلا ةحاس را رداغ نأ دعب كلذو « هنيجهتو

 لاعتسا وهو «نيرصاعملا ةغل يف ضیرحتلا (ءارغالا) ب ظحاحما دارأو : لوقآ
 ةيبرعلا يف اًصاخ اًكيش بستكا دق (ءارغالا) نإ :لوقأ نأ تدرأ ينكلو «حيحص

 نالف ىرغأ : ًالثم لاقيف حيحص ريغ نوكي دق ءيش ٍلَّمَع بیت هنأكو ةرصاعملا
 امف هنم رثكأ زوجي ال ام ىلع ثحلا (ءارغإلا) نأكو « لمعلا اذهب موقي نأ ىلع هبحاص
 .ريبزلا لتق هيلإ بّبح هنأ هنم ظحاجلا دارأ دقو .زوحي

 . ريذحتلا هدضو هلمع نسحتسي رمأ ىلع ظحلا وأ ثحلا وحنلاو ةغللا يف ءارغالاو

 ۱ : لاقف فنحألا ىلع همالک يف ظحاجلا ىضمو
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 لا شمتی لو 4 ةقرازألا موي سانلا ىلع هر دال رظنو ردو بحاص ناك ول ر

 بلطف « ةقرازألا اهدده ائيح 58 ةنس اهيحاونو ةرصبلا يف عقو ام ىلإ ظحاحلا ريشي
 ىلإ رئاس وهو ةرفص يبأ نب بلهلا كلذ لأم کاو مهلتاقب نأ فنحألا ىلإ ! نويرصبل

 نأ دارأ هنأكو « فنحألا نم لیلا هب ديري (شمتي مل) ظحاجلا لاعتساو : و
 : ةّمهم ءادا يف لقاتلاو ٌؤطابتلا نع بارعالل ةجرادلاب انرصع يف لوقن اك لوقي
 ۰ ةلاحلا هذه ي ديفم « شمر لعفلا لاعتساو . (اذکو اذک ... حارو هلجر بحسو)

 . لاخلا ريوصت نم دارأ اع حصقم

 لهأ نم باش هآرف « نادنه نم يڪي رم هنأ ةرفص يبأ نب باهملا رابخأ يف ءاجو
 (! مهرد ةئم سمح يواسي ام هللاو : لاق «  معن اولاق - ؟ بهما اذه) : لاقف يحلا

 ةئم سمح همک يف ذخأ ليللا ناك الف <  بلهلا هعمسف « روعآ ًالجر "بلهلا ناكو .

 حتفف « كرجح حتفا : لاقو هيلإ ىتأف « هآر نأ ىلإ باشلا بقتراو يا ىنأو مهرد
 « بلهلا كمع َهَمْيِق ذخ : لاقو  مهرد ةئم سمخلا هيف بکسف « هرجح باشل

 يملا لهأ نم خيش هعمسف « كال رايد فال ةسخب يتتوف را يخآ نب اب هلو
 . دیس كلعج نم كيف أطخأ ام هللاو : لاقف

 ةميق ذخ : بلهلا لوق وهو هيف ءاج ام ىلع فقآ نأ ربخلا اذه نم تدرا دقو

 هلامتسا ىلعو « كال رانید فالآ ةسمخب ينتموق ول يخأ نبا اي هللاو « بلهلا كّمع
 وه (ةميقلا) نم اًديدج ًالعف اوعنص نيرصاعملا نأ نأ ىلإ ريشأل (ةميقلا) ءازاب (مرق) لعفلل
 (مّرق) لعفلا اولعحي نأ اودارآ مهنأكو « لا (ةميقلا) يف (ءايلا) نأ مهوت ىلع (مّيق)
 . اًميقتسم اًمئاق ءيشلا لعج يأ موقتل

 قالخألا نم هتلزنمو ملجلا حيرشت) ىلع دوقعملا سداسلا بابل يتأي مث
 لهآ نم نيمدقتملا بتک يف تدرو اك ةدالا هذه ضرع بابلا اذه ييو . (ةيمالسالا

 نب ةمادق ءالؤه نمو « ةيمالسالا بادالا نيب حنا ناکمو مهرغو ةغللاو بدألا
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 ةيوکسمو « مزح نباو « يديحوتلا ناّيح وبأو « يدوعسلاو « ةبيتق نباو « رفعج
 . ظحاحلاو يلازغلاو

 سیو « هسفن الب ذاتسألا اهققح يتلا ظحاجلل «لّيتلاو لبنلا ةلاسر» يف ءاجو

 : ظحاحلا لوق ملا ةداع ا ةدام ةقالعل اذه هباتك يف اهم

 ظيغلا عم مهعبطل مهبداحو میشل مهعنم ناف « ظيغلا ا ءافش ىلع یر مان

 .هلكش ىذأ ىلع لكشلا ريص نم ۹ ةلوازملا ٤ مييلع دشا ةرهاظلا ةردقلاو ديدشلا

 ًالاعتسا هلئاسرو هبتك يف یصحت ال اًرارم (نل) ةملك ظحاحلا لمعتسا دقل : لوقأ
 اذكؤم مسقلل باوجلا نوكي اذه ىلعو ؛ ماللا دوجول مسقلاب مشت انآ يف اًحيحص

 يِباَذَع نإ مئرفک نْيلَو ؛ مكتديزأل | مئرکش نیل : ىلاعت هلوقك هريغب وأ نونلاب
 هذه يف حيصفلا بولسألا نم هيلع جرد ام فلاحي نأ لوقعلا نم سيلف # دیدشآ

 ةيطرش ةلمجلا یقبّ ىلوأ اهعفرو خسانلا تبع نم ١ ةفاضإ (ماللا) نأ هارأ يذلاو 4 ةرملا

 . طرش باوج هنأل ءافلاب نرتقم ايف باوجلاو ةحيحص

 . ةيوغللا قئاقدلا هذه ىلإ الب ذاتسألا لضافلا ققحملا تفتلي مل : لوقأ

 ضعب ءارآ ىلع فلؤملا هدقع دقو باوبألا رخآ وهو عباسلا بابلا ىلإ يتأن مث
 . ملحلا ي نيقرشتسملا

 تاسارد» ب موسوملا روهشملا هباتكل ضرعف رييزدلك يرحلا قرشتسملاب أدتباو
 ةيلهاجلا املوأ : نيمسق مهخيرات نومسقي برعلا نأ هيف ظحال يذلا ©" (ةيمالسا

 نيالا نب اهن ام ىلع نوُحلُيو « ةيلهاجلا ءازإب مالسإلا نوعضي مث « مالسإلا [بناثو

 اجلا مسا حرش 32 ديب يرجبا ماعلا 2 الإ « فورعم موهفم اذهف « ٌداَصّتلاو

 NS وتشم ةيلهاجلا مسا نأ رابتعاب ةيلهاجلا ضيقن مالسالا نأب لاق نم فلاخیف

 أ لهجلارصع ها أ دعا مه«( )کم ایج له

 ةقصن هتعب رشو هللا ةفرعم مدعو < ةماع ةقصب ةفرعملاو ماعلا مدع یعع ةلاهجلا

 بسح ىلع ملح ا وه لهاجلا ضيقنو : لهاجلا نم قتشم ةيلهاجلا مسا نأل ۲۱۱ ةصاخ
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 « ضعیب اهضعب نیورقم ملحلاو لهاجلا اما ايف دري يتلا تارابعلا هب دهشت ام
 كلذ ىلع ليلد لدأو « ةفرعملا مدع ريغ لهجلا نأ اهيف حضتي يلا ةروهشملا راعشالاو

 : (رفاولا نم) موثلك نب ورمع تيب

 لماجلا ٍلْهَج قوف لّهْجَتَف َنْيَلَع دا ْنَلَهْحَي ال الأ

 فنعلاو ةدشلا نم بيرق وه لب ‹ةلصب ةلاهجلا لا تمي ال رعاشلا لهج ناف

 ةفلنلا ةناتلاو « يسفنلاو یدسحا نارّثالا رهيزدلك رظن يف ناكف محلا امأو «كتفلاو

 ...ةيمويلا تالماعملا يف ةحامسلاو ةمحرلاو ةماقتسالاو ةيقلخلاو

 رم لوسرلل هتمجرت يف نيبنميد يسنرقلا قرشتسلاک نيرخآلا لاوقأ ضرعتسي مث
 .هريغو

 ةدالا هذه طسب يف هيلإ یبتنا امل اًدج زجوم صيخلت اهيفو باتكلا ةمتاخ ىلإ ينأن مث
 يف ءاج ام ريثكلل ضرعف فلّولا هيف فاط يذلا عتملا رفسلا اذه يهتني اذكهو .ةيبرعلا
 .هيلع نأمطا يأر ىلإ كلذ دعب الصوتمو امک احمو اهتم رداصلا

 يئارماسلا میهاربا :د ةيندرألا ةعماجلا - بادآلا ةيلك -

 يشاوح ا
 ةيبرعلا» هامسأ امجعم ةرصاعلا ةيبرعلا يف فلأ دق ناك هنأ ىلإ ريشأل (اهروذج) بتاكلا لوق ىلع فقأ نأ يدوب ( ۱)

 اذه نم ءيش ىلع لمتشت يلا ةيبرعلا يف ةديدجلا لارقألا هبف عمج 14(١ هطم ساد0 ٠ «ةبحلا
 وا ( 5 ) ةيسنرفلل ةمجرت وهف دندحلا دقاولا اذه نم ءيش وه (روذج) ل هلاعتساو . ديدجلا مجرتملا

 : اولاق لب نوذجلا» نوفرعي ال نيبوغللا نم نيمدقتملا برعلا نأ هفرعن يذلاو « ( عمهاع ) ةيزيلكنالل
 . (لوصألا)

 .(  (هطص7عووأوم) ) : وهو ةمجرت لوقنملا ديجلا نم (تاعابطنار هلاعتساو ( ۲)
 ةيسنرفلا ةرابعلا هركذ الولو : لوقأ . يسنرفلا لصألا هسفن ركذ دقو « اًضيأ مجرتم (اهيناعم لقح) هلوقو ( )

 نوكي نأ نود برعلا نم برعلا هيلإ نطفي دق هنأل (دلوم) : لوقأو . (دلوملا) اذه ةعس ةيبرعلا يف نإ : تلقل
 . ةيسنرفلا ةرابعلاب افراع

 . ٩ ص ؛ملحلا ةلاسر» رظنا ( 4)

 . ۱۸ ص هسفت ردصملا رظنا ( ه)

 . 5 ص ةمدقلا ( ")
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 . ٤ /۱ ناريحلا( ۷)

 يه ةرصاعلا ةيبرعلا يف ترثك يلا « (ةزراب تايصخش) ةرابع نأ ىلإ ةراشالا نم دب الو . ٩ - ۵ ص ةمدقلا ( ۸

 : ةيسترفلا نم اهنأ كش نم سیلو « مجرما دفاولا نم ءيش

 . ةريخألا اهتعبط يف «ةیمالسالا فراعلا ةرثاد» يف (ملح) ةدام ريرحتب الب ذاتسالا علطضا دقل ( 9)

 ناکف دیدج ینعم نم هتبستکا ام امأ ء (ةبحاصلا) ةيبرعلا يف اهتقيقحو « ةرصاعلا ةيرعلا يف ةفورعم (ةنراقلا) (۱۰)
 . هةنزاولا» باتک هنمو « (ةنزاولا) نولمعتسب برعلا

 )١١( ص ملحلا يف ةلاسر ۱۳ .

 . ١84 ص قباسلا ردصلا (۱۲)

 . ١8 ص قباسلا ردصلا (۱۳)

 . ۱۷ - ١5 ص قباسلا ردصملا (15)

 . ۱۷ ص قباسلا ردصملا (۱۵)

 )١5( ص قباسلا ردصلا 18 .

 نأ عيطتسي ال وأ اًميعض وأ اهيفس قتلا هيلع يذلا ناك ناف 3 (۲۸۲) ةرقبلا ةروس يف ىلاعت هلوق ىلإ ةراشإ (۱۷)

 . ءالمإلا وه لالمإلاو ء « لدعلاب هيلو للميظ ره ليي
 . 18 ص ملا يف ةلاسر (۱۸)

 ) )۱٩ص قباسلا ردصلا ۲۰ .

 .۲۱ ص قباسلا ردصلا (۲۰)

 . قباسلا ردصلا (۲۱)
 . روتلا ةروس نم هم ةيآلا (۲۲)

 . روثلا ةروس نم ۵٩ ةبآلا (۲5)
 ) )۲٤ص محلا يف ةلاسر ۲۲ .

 . قباسلا ردصلا (۲۵)

 . نارمع لآ ةروس نم 4٩ ةيآلا (۲۰)
 . ةدئاملا ةروس نم ۱۱۰ ةيآلا (۲۷)

 . ۱۷۷ /۳ نيدلا مولع ءايحإ (۲۸)

 . «ةنجلا لهأ لوهك اديس ناذه» : رمعو ركب يلأ لضف يف فيرشلا ثيدحلا ىلإ ريشي (۲۹)
 . (لهک) ناسللا (۳۰)"

 . ۲۵ ص محلا يف ةلاسر (۳۱) ۰

 ةروس نم ۸۷ ةيآلأ) بیعشل نیکرشلا لوق يف (ملحلا) نأ ىلإ ربشأ نأ ديفملا نمو . دوه ةروس نم ۷۰ ةپالا (۲۷)
 . مكبتلاو ةبرخسلا لیبس ىلع نوکرشلا اهاق « لهاجلا هیفسلا ينعي «  ديشرلا محلا تنأل كنإ : (

 .۲۲۰ /۱ لاثمألا عم مد

 . نارمع لآ ةروس نم ۷۹ ةبالا (۳۶)

 . ناقرفلا ةروس نم ٩۳ ةبالا (۳)

 ) )۳٩یروشلا ةروس نم ۳۷ ةبالا .

 ) )۳۷ص محلا يف ةلاسر ۲۸ - ۲۹ .
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 . ۳۳ ص قباسلا ردصلا (۳۸)

 . ۳۵ ص قیاسلا ردصلا (۳۹)

 . ناقرفلا ةروس نم ۷۲ ةبآلا (40)

 . ۳۵ ص ملحلا يف ةلاسر (4۱)

 لوقعلا توت الو ...» : باوصلا نا ىلإ يشن نأ ىغبنيو ۰ ۲۷۷ ص ظحاجلل لبنتلاو لبنلا يف ةلاسر نم (1؟)

 راشلا ظحاجلا ةلاسر ققحم وهو فلزلا تبثأ اك هأبوأب» سبلو (اذك) أبوأ هراتخا وأ لقع وذ هابتجا ًالمع
 . ال

 . 11 ص ملح لا يف ةلاسر (۳)

 . ۷ ص قیاسلا ردصلا (4)

 . ۸۱ ص ىلإ ه6 ص عبارلا باللا )4ھ(

 ردصلا (15)

 ردصلا (4۷)

 ردصلا (1۸)

 ردصلا (44)

 ردصلا (ه۰)

 ردصلا (۵۱)

 ردصلا (۵۲)
 ردصلا (۵۳)

 ردصلا )٠٤(
 ردصلا (۵۵)

 ردصلا (0)

 ردصلا )٠۷(

 قباسلا

 اب اب ع

 ع اه يا 6
 قباسل اب اب اب اب اب

 قباسلا

 قباسلا

 . 85 ص

 . قباسل

 . هال ص ق

 . ۷۰ ص قب

 .۷۲ - ۷۱ ص `

 . ۷۵ ص

 . ۷۷ ص

 . ۸۸ ص

 . ٩۰ ص

 . ٩٤ ص

 . 948 ص

 . ۱۰۲ ص

 . ۱۰4ص يودنسلا لئاسر يف سمش دبع ىلع مشاه لضف (ه۸)

 مقر سيراب طوطحم « يرابنالا يرقلا دمحأ نب دمحم (باتعلا فئاطل يف بارآلا غولب) ۱۲۰ قباسلا ردصلا (89)
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 يف دوس تاحفص (ةيلهاجلا) نأ يهو ةبّدَضلا ىلع ةمئاق ةلباقم ةماقإ يف اطخلا مظعأ بكترن انلعل : لوقأ (51)
 (مالسالا) نأو ٠ بهنو بلسو لتقو ءادتعاو وزغو تانبلل دأوو ةرخأتم ةيتئوف كولسلاو ةديقعلاو تاداعلا

 موسر نم ريثكل لاطبأو تالماعلا يف نسح كولسو نمأو لدعو ديحرتلا ىلع ةمئاق ةدابعف ةقرشم تاحفص

 . ةيلهاجلا
 ىلإ سردلا اذه يف لصن نأ نود مالسإلا لبق ام روصعل ضرعن نيح كلذو ةيّدّضلا ةلباقملا هذه ىَسْنَت دقو

 رعشلا ىلع مالكلاف ركفلاو ةراضحلاو بدألا يف ةقرشم تاحفص ةيلهاجلا نوكت كلذ ىلعو « ةيمالسإلا ةبقحلا
 امو « ةراجتلاو ةعارزلا يف يراضح مدقت نم هيلع تناك امو :نملا» نع. ثيدحلاو « ةيركف بناوج زربي
 . ةيداصتقالا اهتايح يف شيرق هتكردأ

 نا : لوقتل الإ كلذ اف اهتروص اًنْشسمو ةيلهاجلا نع انئدحت اذاف « نيضقانتم انسفنأ ىرن اذه يلعو
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 سس یتفاو ظفل قو فلا ام
 ٠٠ عضو سام

 (ه۵۸5/۵4۸) يمزاخا یسوم نب دمحم مامالل

- ۱٩ - 

 a و ےل ۹ عع ۳ ر وو

 : ۲ میرحو ميرخو مثرج باب - ۵
 5 ۲ 32 یی أ : - ٌةموُمْضَم هم الان مت هتک اس ار ةمومضملا ميجْلا دعب - لوألا ۳

 روس هس ق یا ھم سا متل 2
 :ريهز لاق .سمرتو نانفلا نيب ٍدسا
 س ۰ مع 0 ۰ ۰ 9 مع

 مت وام 5
0 CECE

 
 هد ج ن 9 :-

 3 هللا لوسر یر هلع ناك یاحورلاو ملا 3 :ليقو .ةتيرملاو راّجْا
 رک دف را ردب نم رم

e 2دفتر را _ ةروسکم ار مث ممه 4 بقا انو هر ۰ 1,  
 . ١ ملیلاو لضقلا لهأ رم ريح هقلخ اهنکسو قاورلا نم ةعامج اهنم جرخ

۳ 
3 

 ةعازخو هناك نيب ةعفو هيف تناک زاججلاب مضوم :اضباو ا 00 ا ر هم ارم

 تو

 ىرن ٌةفرشم مالسالا ةروص نوکت نأ ل اجأ نمو « مدقتلا رامضم يف ةعساو تازفق ينرعلا ح عمتجاب رفق دق مالساا -
 . مالسإلا لبق ام ةروص خسع الإ مت ال هيلإ ليبسلا نآ

 .اهدحو مالسالا لبق ام روصعل انضرع 5 لاکشالا اذه نم يلاعت ال اننأ نيح لع
 نفسم مالسإلاو + رشلاو ريخلا ن م اهَّمح ةيلهاجلا يطعنو بولسألا اذه ضفرن نأ انل يغبني : لوقأ

 ۱ . لطابلاو لاو لهجلاب اهفصوو ةيلهاجلا هیوشت نع هتراضحو هلئاضفب
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 : یشارحل ا

 .(ميدجو) :رصت داز در

 ذی لو هریهز تی عم بوسنم ريغ مالکلا توقاي دروأو ءرْيَهَز تيب یوس ٌرْضَن ركذ ام ىلع يمزاحلا دزب ۸ (۲)

 .(لفلا ةيرق لصألا يف ةمورجلا) : یوس
 نم ةنبّرم نم اهناکس ةريغص ةيرق نآلا حبصأو هرم هام الهم ناك جا مساب نآلا م م فرعیو

 .ممصقلا لامش يف ؛ ةراؤفلا ةرامإب ةقحلم «برح نم ماس يب
 امو يشب لبج نم هعورف ردحنت ءافورعم لازب ال داو - مرا فرعیو مو ءاتلا حتفت - - سمرتو

 هجتلا قيرطلا هعزجيو ؛هانهدلا بوغ ةرظانو ج رش ىلإ ارم هجتبو ,میصقلا برغ لامش نم لابما نم هبرقب
 عقب مولا مس اب نآلا فرعت لابج ةلسلس نانقلاو ةديرب نم ۰ لیلا دنع لباح لإ ةد دم نم

 يشيح لبج نم يرشلا بونجلا يف
 9 قلم نم رز تيبو

 1 خط (اضباو « ةيسداقلا برق هام :هلبق نأ الإ رص باتک يف ام صن وه میخ فيرعت )۳

 رکذ دقو «مرخ ريغصت ظفلب میرخ) : : هلوق يوس - مريخ نع صن ز باتك يف درو ام ىلع توقاب دزی مو

 اذإ مضولا كلاذ مساو «لبج سأر وأ فق يف قيرط وأ «ليسلا مرخ ام وهو) :هلوق دصقي (نامرخ ف
 .(لبج لا فنأ :ْمرَحلاو محم : عشا

 ١ ۳۸ - «مجعتسا ام مجعم» - لاق ؛حضوا عضوملل هفیرعت ناك دقف - هللا همحر يركبلا امأ

 ةت :- لجر مسا ميرخ لإ ةفاضم معرخ افیفو) : : لاق  ةعسأو ضرأ لك یلاو فيفلا نأ حضوأ نأ دعب

 رک لاق نيب ةنيدلا قيرط نع ٌةلِداع ِِراَجْلا قيرط ىلع يهو ءهارفَضلاو نیا نب

 هیت عم یدوهمسلا دزی لو - «برعلا دالب» بو بانک يف درو يركبلا لوق نم بيرقو .هدعب نيتيب دروأو
 قيرط يف ةدراولا عضاوم ا ركذ تعبتت دقو ؛نادلبلا مجعم يف ءاج ام ىلع ةنيدملا نم ةبيرقلا عضاولا ركذ يف

 ءاركذ رخ ًافيفل را ملف «يربطلا خيرات» يفو ؛ماشع نبا ةريس» يف رْدَب نم فرصنا نيح 9 لوسرلا
 نم قیرطلا يف ۲ ءارفصلا قیضم دعب مقي عضوملا نأ «مجعتسا ام مجعمدو «برعلا داليا يناتك يف ام مهفيو

 ةكم ىلإ قيرطلل ةبسنلاب نيملا ةهج ىلإ لداع قيرطلا اذهو «ءارفصلا يداو لفسأ يف عقاولا راجلا ىلإ قيضملا

 ىلإ رضاحلا اندهع يف هنع لدع قيرطلا اذهو (دّيحيَسملا) فرصُنملا نم راسيلا ىلإ فرصني يذلا «ةنيدملا نم

 ىلإ هلم لوسرلا ريسم ناك هنمو ءايبنألا لا قيرط وهو ءةنيدملا قرط مظعأ قيرطلا كلاذ ناكو ر ءارفصلا قیرط

 .ددلنآ :هيقو - ٩۳٩ :«هناوید» يف ريك تیو ةكم

 بناجلا يف دادغب ىلعأب هنأ ركذ امو «هيلع مالكلا توقاي كاطأو ؛يمزاحلا تادايز نم يرهاطلا مرحلا )٤(
 ءميرحلا يمس كلاذلف نأ هبلإ ال نم ناكو مشزانم تناك هبو ءنيسحلا نب رهاط ىلإ بوسنم « ينرغلا
 ءانثلا يف غلابو سابعلا ينب ةلود يف ًاميظع ناكو «نيسحلا نب رهاط نب هللادبع ايرح اهلعج نم لوأ ناكو
 .هیلع

 نم ًاضيأو ایم هيف من برای يف داو :ًاضيأو) :فاضأو «ةعازحلو ةنانك نيب ةعقولا عضوم رصن ركذ 200

 ی ضیا میرحلاور : هلبقو «نادلبلا مجعم» يف اذه لثمو (ادهب يذ نم بيرق « برطتيب رايد

 :ب يرهاطلا مرحلا ريغ هب ىمسي مرحلا مساق اذه ىلعو .ليصفت نودب (ةماعلاب
 هه
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 يراصنألا سودقلا دع ذاتسألا ۰

 ! !هيبن ابآ اي هللا كمحر

 : ىسأو نزح ةعمد

 ! !اهب ری نم لهجأ امو ةايحلا هذه هفتأ ام !! هللاي

 دئارج حفصتأ انأ انيبو ١4٠( ۳ةرخالا یداج ۲۳ ءاعبرالا) مریلا اذه ةحيبص يف

 زيزع خأ ة ةروص ةريخألا ةحفصلا يف رصُبأ يب ادا (ضايرلا) ةديرج اهنيب نمو حابصلا

 بوقب ةماهت يف عضولا اذه نوکی نأ يغبنيو «زاجحلا يف ةعازحو ةنانك نيب ةعقو هيف ترج عضوم - ١ تلخ
 .نيتليبقلا دالب ثيح ةكم

 .ضریا نيبو هنيب سلا فارطأ يف ءدجن يف ءالؤاه دالبو ريس ينب دالب يف داو -۲

 هديدحت نم مهفي اَدْهَب وده «لكشم لوقلا اذه نكلو .اَدّهَب نم بيرق «بلغت يب دالب يف عضوم -۳
 : «نادلبلا مجعم ي

 :ریرج لاق .ةماملاب لن تاذ ةيرق

 میاصا لوط یتهب يذب ینادث ایزو هادنرث يداو رفقا
 مسی نم مینمو « مهدالب نم ءادمرث ذإ «ممت يب دالب يف هنأ اذه نم مهفي نابراقتم ناعضوم اه لیقو

 يداو يف ةليلق مارصأ ىوس قبب لو «مالسالا روهظ لبق ةريزجلا ترداغ بلغت يب نا م دهن نآلا

 بستني ثيح ءرساودلا يداو يو جالفألا ي ةماعلا ضراع بونج يو ءنامرك لآ يرق ةيرق ي ةفينح

 .بلخت ىلإ رساودلا ةليبق نم يناثلا مذجلا
 يف ينادسفا حضوأ ام ىلع دس ميقإ يف اها يف ةماعيابرنملا ينب دالبو .ةماعلاب ربنعلا ينبل ةيرق 5

 يب لزانم ىلع مالكلا يف ريخألا باتكلا يف دروو «برعلا دالب» باتك بحاصو «برعلا ةريزج ةفص»

 تر محل نولزتي «قفلا نونكسي بدتج نب كلام نب فوع ونبو) - ۲۵۱ : ص - ریل نب بدنَج
 يداوو «ریدس وه - يتلا - ءقفلاو .ىهتنا (ماققلاب ربتعلا يتبل داو وهو محل طب مر : ۲۹۱ :ص
 .ةعمحا ةنيدب هالعأ دس لاش عقی او برقب تثشنأ ةدلب ٍ(تمرخ) مساب نآلا فرعي ام نوکی قمی
 رسو ءاحلا حتفب امأو) : هصن ام (مرخو مرخو مرجو مرحو مرحوم باب يف هباتك يف ركذ اصن نأ ىلع

 ىصقأ يف يذلا اذه محو (ءارلا شت دقو «غورزو لخ وذ ةماملا ضراع ىصقأ نم ٍداو  نيتلمهملا ءارلا
 .ناعضوم امه وأ «جرحو مرح هيف لاقي دقف «ةمرح عضوم ىلع قبطني لاهشلا نم ةماعلا ضراع

 عضوم :- ءايلا حتفو ةمجعملا لاذلا نوکسو «ةلمهملا ءاحلا رسكب) :هنع لاق ٌرْضَن داز يذلا مین

 .ةدايز نودب «جاتلا» بحاصو توقاي لقن هنعو ىنا (ةعفو هيف تناك «(یدجن
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 .نینسلا تارشع ةفرعلا ةرصاو ؛ةّوخألا ةجيشوو بدألا ةطبار هب یتطبرت «يسفن يف ربثأ

 نأ ثيحب «لوهذب باصأ تدك ةروصلا كلت تحت بتك ام تأرق ام دعب ىننكلو

 : ىسألا نم شعترأ انأو هتأرق ام اذه ! ؟هيبن وبآ تام ًاقحأ «يدي نم تطقس ةديرجلا
 دبع ذاتسألا فورعملا بتاكلاو بيدألا ةحرابلا ةليللا ىلاعت هللا ةمحر ىلإ لقتنا)
 .رخلا اذهب قلعتي امم ةديرجلا كلت يف ءاج ام رخآ ىلإ (يراصنألا سودقلا

 ذاتسألا نأ فحصلا ىدحإ يف تأرق ةرهاقلا يف تنكو رهش وحنب كلاذ لبقو

 ىدحإ اولصأتسا ءابطألا نأ هيف ءاج ًارمخ كلاذ دعب تأرق نيح ًاقح ترثأت يننكلو
 ءافشلا هل ًاينمتمو «يرثأت ًايدم ةرهاقلا نم هيلإ تبتكف يراصنألا ذاتسألا يتيلك
 .لجاعلا

 : ةقادصلا يف رثؤي ال يأرلا يف فالخا

 نيب ةداع نوكي ام هللا همحر - سودقلا دبع ذاتسألا نيبو نيب ناك دقل ًاقح
 ودعی ال اننيب ىرج ام نأ متعآ تنك ىننكلو قدحاو ةنهم |هعمجم نيذللا « نيرصاعتملا س Pe 0 ۳ 7 هد

 وعدي وأ ةيهاركلاو ءاضغبلا ةراثإ ةجرد ىلإ لصي ال «ءارآلا ضعب يف ًافالخ نوكي نأ
 . عطاقتلا ىلإ

 ةملك (۱۳۸۵ بجر ۱۳) خيراتب ترشن (ظاكع) ةديرج نأ ىرج ام ةصالخو
 دق ةجردب «اننیب ثيدحلا بّذاجت يف ًاببس ناك ام رخآلا ناسل ىلع اند ىلإ ايف تبسن
 نأ نم ناكو «ةيملعلا دودحلا يف يركفلا شاقنلا ةرثاد نع انیلکل ةبسنلاب ًانايحأ جرخت
 نم انريغ نمو هنمو ىنم «ةلاقم نيعبرأ نم رثكأب فحصلا ضعب تدافتسا نأ كلاذ
 ۱ .تاتکلا

 (ةدج) مسا طبضب قلعتي هنأل ًاهِفات نیفقثلا ضعب هربتعي دق هتاذ ّدَح يف عوضوملاو
 .كلاذ يف هيأر انم دحاو لكلو

 ىلع ًاظافحو « ةيبرعلا ةغللا ىلع هنم ةريغ هللا همحر - سودقلا دبع ذاتسألا ناكف
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 .مجلا مض بوجو یرب ناك - نحللا راشتنا مدع ىلع اصرحو «ثبعلا نم اهنایک
Gs 07 0 6  

 «ةغللا رهوجم لصتب ال وهف « مسالا اذه ي كلاذ نم عسوا رمالا نا یرا تنکو

 .عامسلا قیرطب نوکی ام ابلاغ ءامسألا طبضو

 ةيوغللا ثحابلا يف تالاح هل تناك هللا همحر - يراصنألا ذاتسألا نأ كش الو

 ًالاط لازأ ال انأو كلاذ يف فأ دقو «ىنم ردقأو «ثحابملا هذه يف ينم مدقأ ناك هنأو
 ىلعو هيلع ذنآ دق ىننأ الإ « لضفلاب ًامئاد هل فرتعأ تنكو «(ةكمب يدوعسلا دهعملا) يف

 ةمصعلاو ؛هدحو هلل لاكلاو) كلاذ لثم ىلع هريغو وه ذخأب اك ءذخاملا ضعب هريغ

 . (هئايبنأل

 لحرب ملو «رثأت نم انسوفن يف ام لازو ءانيفاصت دق اننأ ىلع یلاعت هللا دمحأل يننإو

 .هيخأ ىلع ةنيغض هبلق يفو ةينافلا ايندلا هذه نم اندحأ

 نع ًايفاقث ًاعوبسأ (دوعس نب دمحم مامالا ةعماج) تماقأ ۱۰۰ يناثلا عيبر رخآ ينف

 .هيف نيكراشملا نيب نم تنكو «باهولا دبع نب دمحم خيشلا ةايح

 ناكف :ةوخإلا دحأ ينراز ءرهشلا كلاذ نم نيرشعلاو عباسلا مويلا ةحيبص ينو
 ۳ نگر 7

 لاقف ؟بحاصلا اذه نم هنم تحضوتساف « كبحاص مويلا تيار :لاق نا هثیدح نم

 مهراكفأب نوفقثملا عفرتي نأ يغبني يخأ اي :هل تلقف «سودقلا دبع ذاتسألا : يل

 «يل ًابحاص هيبت ابأ) ربتعأ انأف ًاقحو «سوفنلا يف اضاعتما ثروي ام لك نع مهتاياغو
 3 رو ۳ 0 #7

 يف رثوب ال ةيفاقث تاعوضوم يف يركف بذاجت نم اننيب ىرج ام ربتعأو ءًاميدق ًاقيدصو
 .ةقادصلا كلت

 كلاذ رضح نم ناكو يليقعلا دمحأ نب دمحم ذاتسألا قيدصلاب تررم كلاذ دعبو

 دبع ذاتسألا ةرايزل بهذنل :هل تلقف «- قدنفلا يف  ةفرغلا يف ل راج وهو «عوبسألا

 امرك ًالابقتسا هللا همحر - هيب وبأ انلبقتساف انبهذو «اذبب رسف «يراصنألا سودقلا
 .رورسلاو حارشنالا ةياغ يف ثيداحألا فارطأ بذاجتن انسلجو

 يفو «ةبسانملا كلت يف هدعأ شب نم ةعوبطم ةخسن مويلا كلاذ رصع يف يل دق مث
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 دمحأ ذاتسألل «حالصالا ةاعد» باتک نع ًالقن هيف تيأر ثحبلا كلاذل يحفصت ءانثأ

 نم ءيش هيف ًامُهَقف بامولا دبع نب دمحم خيشلا راکفآ مهف نيمأ دمحأ نأ يل رهظ «نيمأ

 ثحبلا نوكل فّسأتف هللا همحر  يراصنألا ذاتسألل يتظحالم تيدبأف .ضومغلا

 .عزوو عبط دق

 ءةظحالملا كلت عوبسألا كلاذ میظنت ىلع نيفرشملا ةوخإلا دحأل تركذ يننإ مث

 يذلا كلاذ لعلو «حیحصت نودب ةريخألا ةعبطلا عبطي ال يكل ثحبلا كلاذ لوح

 میل نبا ذاتسألا وه رظنلا هيلإ تم

 ةمئاق هل تمدقو «هب تررم هللا همحر - سودقلا دبع ذاتسألا رفس لبقو

 .اهتاعوبطم نم هتءارق بغرب ام لک ءادهاب هتدعوو (ةماعلا راد تاروشنم)

 : ذاتسألاب يتلص

 تصقن ناو «نرق فصن نم برقت هللا همحر - سودقلا دبع ذاتسألاب يتلص نإ

 رشع يف اهيلإ «لبنلا» ةلحم ةرادإ لقنو ةمركملا ةكم ىلإ لقتنا نأ ذنم كلاذو «لیلقف

 ناكو «ةلجملا بتكم يف موي لكر صع يف ابلاغ هب رم تنك دقف .يضاملا نرقلا نم نيتسلا
 ةلحلا لاعأ ةرادإ يف يراصنألا ذاتسألا ةدعاسم یلوتب ناكو ء(يغصلا قوسلا) يف
 ناكو ؛يدوماعلا ديعس دمحم ذاتسألا قيدصلا كانه دجأ تنكو «ساحن مشاه ذاتسألا

 بذاجت يف ًاتقو ضمن ؛(یغصلا قوسلا) نم بيرقلا (ةلفسلا) بناج يف هلزنم
 انتثالث بهذن سمشلا بورغ لبقو «مايألا كلت فحصلا هريثت ام «ةيبدألا ثيداحألا

 قوسلا) نم برقلاب هلزنم ناكو هللا همحر - يلالف مشاه ميهاربإ دیسلا ذاتسألاب رمنف

 «ةقيدح يف ةكربلا برقب ةفيظن ةوهق كانهو ءدجام ةكرب ىلإ انلک بهذنف «(يغصلا
 .هلزنم ىلإ انم دحاو لك بهذيو دوعن مث ءبرغملا يلصنو ؛ يهاشلا لوانتنو ءاهيف سلجم

 يف ناکد بحاص ىلع رمي نيح هللا همحر - يراصنألا ذاتسألا نأ رك ذتأ تلزامو

 نم صمحا هيوحي ام ىلع ًاينثم ءاننيب اهقرفيف صمخلا نم تانفح هنم يرتشي قوسلا
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 .كلاذ كرت نأ لقو «ءاذغلا دج

 رر وے 08 مه س هاا
 لب «ثاحا نم هل مدقأ ام لک ر شنی ناكف هتلحي ردص هللا همحر - يل حتف دقلو

 .هددحي عوضوم يف بتكا نا نایحالا نم ريثك يف ىنم بلطي

 (اندالب يف فياصملا) نع نابعشو بجر ْيَءْرَج صصخ ۱۳۹۰ ةنس يف هنأ ركذأو

 ءءاسحألا نع ةحتافلاف ءهتمتاخو هتحاف هنمو ءزجلا تاحفص رثكأ هتبتك ام قرغتساف

 . عيقوتلا اذپم تالاقلا ضعب رشنأ تنکو (يعمصألا) عيقوتب تناكو لئاح نع ةمئاخلاو

 : ةفاقثلا داور نم يراصنألا

 نم هرابتعاو كلاذ يف هرثأو ءاندالب يف يفاقثلا لاحملا يف يراصنألا ذاتسألا دهجو

 .رباكم وأ لهاج الإ هركني ال كلاذ لك «لاجملا اذه يف داورلا

 اندالبل ام ىلإ فاضت ىلا ةيفاقثلا رثاخذلا نم ةريخذ ربتعت هتافلومو («لهملا» هتلحمو

 .ةيركفلا تالاحلا يف ةعفانلا راثآلا نم

 ةوقو ةحصلاب ًاعتم شاعو ۱۳۲6 ةنس دلو ثيح دیدم رمعب هللا هعتم دقلو
۴ e 5 2ع 

 (لهنملا» ةلح ي وا نحصلا و ثاحنا نم ةهرشنب ایف ؛ ياقثلا هجاتنا نا ثيحب « ساوحا

 .هتافو ليبق یتح ارمتسم قب

 ةفاقثلا داور دحأ يراصنألا ذاتسألا دقفب تدقف اندالب نأب :تلق اذإ غلابأ الو

 .اهاصقتسا عضوم اذه سيل ةعفان راثآ كلاذ نم لاحم لك يف مهل نيذلا رابكلا بدألاو
 3 ۶ 0 ع 7 ۶ 0

 تالصلا قمعب سحاو ىرا نال «هتافو ابنب تمدص ینناب :تلق اذا غلابا نلو

 ىتح يساسحإ يف تّرثأ ةجرد رثأتلا يب غلب هنأ ثيحب دالبلا هذه ينقثم نيب طبرت يتلا

 :هلوقو ةلقم نبا ةاسأم ترک ذت

 !!بيِرَق ضعب نم تولا ناف اضف كبف كضعب تامام اَذإ

 سب .هناوضرو هتمحر بیاش كيلع غبسأو «هيبن ابآ اي هللا كمحر
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 ابعوفو .. لیزه

 الاقم هه ۱8۰۱ ةنس نابعشو بجر يف رداصلا ددعلا «برعلا» ةلجم يف تأرق

 .اهعورفو ليذه ةليبق نع ينسحلا رباج دمحم ذاتسألل

 تاظحاللا ضعب تظحال نكلو ةثيدحلا ليذه لئابق ىنسحلا ذاتسألا دروأ دقلو

 رايد يف يقي هنإ يأ ناعن يداو ةسردملر يدم ينسحلا ذاتسألا نأ ثيح يهابتنا تّدَش يتلا
 ناكو .ءاطخألا نم دعي ام همالك يف عقو فيك تبجعف هلوح امو ناعن يداو ليذه

 هب ظفتحيس ام ةّحص نم دكأتلاو ةليبقلا هذه ءانبأ نم سلا رابكب لص نأ هب ردجألا

 : ىهف تاظحالملا امأ ةليبقلا هذه بسن نع همالك نم خيرأتلا

 نيذللا نيمسقلا دحأل مهبسني ملو ليذه نب نايحل ينب لیذُ عورف نم طقسأ - ١
 .نملا ليذه نم ةدبعلاو ةنساسحلاو بعك ىنب طقسأ اك اهرکذ

 : ىلإ نآلا مسقنت ليذه ةليبق نإ لب ليمجو ةدوسملا سيل ةليبقلا سقت -۲

 ةثالث ىلإ نومسقنیو ةكم لاش نونكسي نيذلا مهو ماشلا ليذه :لوألا مسقلا

 .ةفورعملا ةليبقلا میس نزو ىلع داصلاب میلصو «تيلفو «يئب .ماسقأ

 چچ

 .كدقفل ربصلا انمهأو

 دبع روتكدلا قیدصللو «يراصنألا سودقلا دبع نب هيبن ذاتسالا نبالل ءازعو
 .(نوعجار هيلا انإو هلل انإ)و ةميركلا ةرسألا عيمجلو يراصنألا نمحرلا

 ۱۰۳ ةنس ةرخآلا ىداج - ۲۵ «ةريزجلا» ةديرج نع

 رساحلا دمح
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 لیمج ىلإ نومسقتیو نانو ةكم بونج نونکسیو ءْنَمِيْلا لیذه : يناثلا مسقلاو
 .ررهرو

 .لیمج ىلع قلطب مسا وهف ةدوسلا امأ

 .ةعرت فیقث عم نآلا مهو ةبكابكلا مهل لاقيو «لهاج لا -

 ةدع ىلإ نومسقنيو زاحناو بکبک لبج ناکس «نملا ليذُه عورف دحأ ةبک ابکلاو
 ةلعاشلاو مزاوحلاو ةلجالجلاو رباج لاو ةمهسلاو ناعبسلاو لضف لآ مهنم ذاخفأ

 شيواج شاب) فيرشلا ةلالس نم زم ينسحلا ذاا ناك ناف نسح لاو تاشمقلاو
 نأ اذه ینعم سيلف ةبكابكلا نم اوسيلو فارشألا نم نسح لآ نأو (يناسملّتلا

 ال لئابقك اهذاخفأ دروأ هنا لب اهتركذ ىلا ذاخفألا اهيفو ةدح ىلع ةليبق تسيل ةبك ابکلا

 .ةبك ابکلا مسا ىلإ لصألا 5 عجرت

 نم مهلصأو :رباج ذاتسألا مهنع لاق بكبك لبجي ةعلض نونكسيو ناعبسلا - 4

 كلاذ نمو يعازخلا هراج رأثب هذخأو نايل ينب ىلع يلذحلا بدنج يبأ ةراغو يعازخلا
 .ةبكابكلا ذاخفأ دحأ نآلا مه نيذلا ناعبسلا مهامو ليذه يف بعكونب تلخد تقولا

 منم ناعبسلا نأو ليذه بعك مه ةعازخ بعك نأ ىلع ًاليلد ينكت ال ةصقلا هذه
 يبعكلا عيبس عیبس مم | رساجلا دمح ذاتسألا فيلأت «يرجها ىلع وبأ» باتك يف تأرق دقف

 نم دياعسلا ذاخفأ نم دجوي ثيح ةبكابكلا ناعبسلا دج هنأ اذه ىنعم .سيلو يلذحلا

 ةلبيق لهو ؟يلذملا يبعكلا عيب عيبس ءانبأ مه لهف ناعبسلا ىّمَسُي ذخف ماشلا ليذه نم ملص

 ناك میس مسا ن نأ ًاملع ؟اذه عيبس ةلالس نم ةكلمملا لئابق نم ةفورعملا (عيبس) ناعبسلا

 مهركذ نيذلا لاجرلا نم ريثكل مسا وهف بعك مسا اذكو برعلا هب يمس لازي ال
 .خيراتلا

 ةلجلج مهدج ىلإ ةبسن ةعازخ نم مهلصأو :رباج ذاتسألا مهنع لاق ةلجالجلا -

 يعارخلا ورمع نبا

۲۷۱ 



 ةلجالجلا ىلإ ةبسنلا انیب (يجلجلا) مهیا ةبسنلا تناکل يعازخملا ةلجلج ءانبأ اوناكول
 هنأ ىلع ًاليلد ةليبقلا مسا عم صخشلا مسا قفاوت ىنعم سيلو (يلّجْيَلج) ةبكابكلا نم

 .ىرخا ةليبق نم ناك ولو مهدج

 .رباج ذاتسألا لاقم يف درو اذك  اهعورفو ناحلصلا - اد
 (يعبطم طلغ) عیبطت اذمو (مَلص) ياب - نالصلا باوصلاو
 .ءاطلا لبق نيعلا ناطعلا باوصلا :ناعطلا - ب

 .تيلف نم مه اعاو ملص نم اوسيل ةرهاوزلا - ج

 دوعسم ينبو ةشراتحلا اهعورفو نالصلا :اهعورفو «دَعَد :لیمج لآ ليذه -۷
 .ةفراطلاو

 دحأ نالصلاو يهز نم نیا لیذه نم دْعَ نإ لب لیمج لآ نم ًاعیمج اوسيل
 (ينب) نم دوعسم يبو ماشلا لیذه نم تیلف نم ةفراطلاو ةشراتفلاو «ماشلا لیذه عورف
 .ماشلا لیذه نم

 .یشایرلا مهنم رباج ذاتسألا دع .ةشراتا -۸

 طقف ضایع يذو نارفعلا ىلإ نومسقنیو ماشلا لیذه نم تیلف نم ةشراتحلا

 نکلو بسا يف نوبراقتي یشایرلاو ةشراتحلا نأ تعمس دقو نعلا لیذه نم یشایرلاو
 يف «ناملا دئالق» هباتک يف يدنشقلقلا مهرکذ ثیح ةشراتحلا ذاخفأ نم اوسیل :یشابرلا
 ٌتلق) ليده نع لاقف ۱۳۸ ص ه۸۲۱ ماع فلؤملا «نامزلا برع لئابقب فيرعتلا

 ةشراتحلا مهنوطب نمو «ةدشو سأب مهو «ريفغلا مجلا میم ةكم یرق نم ةلحن ياوبو

 نمو ةشراتبلا لاقل ةشراتحلا نم ىشايرلا ناکو لو (ةلخن نم برقلاب امهالک .«ةشِیر ينبو

 .یشایرلا مهنوطب

 نم تاقث لاجر نع «عرف لک لزانمو اهعورفو لیذه نع هللا ءاش نأ ثدحتأسو
 .نعلا ليذهو ماشلا ليذه خياشم

 يلذفلا يشريحلا لاله يلع دمحم ةمركملا ةكم

¥ 



 متاقياعتو م لسا فال عت
 ريفظلا نم ال ناطحق نم دیعسلا

 اهنمو بصقلا ةميدقلا مهدالبو «هارقو دجن ندم يف ةرضحتم ةريبك ةرسأ : يلع لآ
۰ 6 3 ۵ 6 

 عينملا ادع ام مهءامما قباطت یرخا لئابق نم رسا ءاسا مشولا نادلب يي دجوب الو ءاوقرفت

 .دیراوبلا نم ارقش يف

 مث (۸۷۸ ص) ریفظلا نم دیعسلا نم يلع لآ نم نیارقلا يف عینم لآ نأ متركذ - ١

 . (۱۷۸ص) ناطحق نم نيارقلا يف دمحلا نأ متركذ

 دمح ةيرذ مهنآ ثيح عينم لآ دمحلا الإ ناطحق نم دمحلا نيارقلا يف دجوي الو

 نب نايلس نب مصاع ةيرذ نأ كلاذو ناطحق نم مصاع لآ نم مهنآ حيحصلاو

 يف نودوجوملا مهو «فيرط لآو «قزر لا نومسيو قزرو فيرط :ةعبرأ ردحج

 80 م ع ن را و

 فالح سس حافس مهریماو نیلاجعلاو روضخلا لومسيو « نالجعو رصحو

 ها َ مت ریش وه

 «دّجن ىلإ ابیرقت يرجحلا رشاعلا نرقلا رخآ يف بونجلا نم اوحزن دقو دیعسلا نو
 «بصقلا يف يلع لآ مهنم يتب دجن ىلإ اولصو امدنعو مهتليبق نيبو مهنيب ترج بابسأل

 ناطحق نم مصاع لا نم مهعيمجو ريفظلا رواج يذلا فالح نبا عم ريفظلا اورواحي ملو

 :اهنم ةديصقب دجن ىلإ بونحلا نم اوحزن امدنع رداحجلا خيش لثع دقو

 فالح  ثرت شيدسلا ةّهيئيكتمه اود

 يمور ضیسکارسم ضكر مصاوع
 فالسالاب نيلزان ميهف تضتغا

 يموحزلاو رذنّئلا اجال جام
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 عازن ىلإ ید فالخ طوس نباو فالح نبا نيب لصح قارعلا ىلإ اوحزت امدنعو
 : هلْوَقب فالح نبا لثمت دقو

 نِيِط احق ىِطْيَوَلا اب اع اتلس نإ

 قيافل اتا یللاو مصارع

 نيدجب مسغایضلاو ةهلذبعو اح

 .ةرنع رواجو فالح نب را لحر ًالعفو

 .رفظلا نم اوسيلو ناطحق نم مصاع لآ نم مهنآ ىلع ةحضاو ةلالد لد اذهو

 م ك 8 5

 نا رشح نبا نم بلطو فئاطلا ىلإ فالح نبا رفاس ًابيرقت تاونس ثالث لبقو

۳ 
 ت ےس

 نبال مع نبا رشح نبا ةفصب ةرفخلا برق ةرجه هل لعجتو ةموكحلا دنع هل طوب

 بصقلا يلصألا مهاطوم ناطحق نم مصاع لا نم يلع لآ نم یم لآ _ ٢

 م درب ملو ضايرلاو يمداودلاو «نيارقلاو طاغلاو يفلزلا ينلزلا يف اونکسو هنم اوقرفتو

 .مكفلؤم يف رکذ

 مه اعاو حيحص ريغ اذهو لوضفلا نم ۸۷۷ ص بصقلا يف عينم لآ نأ متركذو

 .ناطحق نع مصاع لا ن

 .مدقت ايف تركذ مینک اسمو عينملا مهنمو ناطحق نم مصاع لآ نم يلع لآ - ۳

 - ضایرلاو ةيعردلاو «رّيدسو - قیراو - بصقلا مهزانمو محقم لآ - 6

 . بصقلا شاشمو

 ضايرلا ةضيورلاو ةبغرو قداثو ریس ةطوحو ریبلاو بصقل هلا مفزانمو مساق لآ

 .ةدجو ضايرلا ىلإ اولقتنا م ريبرلا نونکسب اوناك يبصق لآ مهنمو

 اذه عم يناطحقلا يمصاعلا مساق نب دمحم نب نمحرلا دبع خيشلا مساق لا نمو

۳۷ 



 ۰ مو ع ماشا ل 8
 مل نيروك ذملا نأ حيحصلاو رقيشأ يف محقملاو مساقلا نأ مركذ دقو انيلإ هباتك نم ةروص

: 2 2 

 .اقباس رقیشا اونكسي

 ریو ةديربو رقيشأ ىلإ اوحزت مث « يلع لآ نم مهنأل بصقلا يف اقباس مهزانم ادقلا

 .ضايرلا ىلإ ريبزلا يف نيذلا داع مث ربزلاو ضايرلاو
۶ . ۳ 

 .رقيشأو ضایرلا ي - :فیس لا
 .ضایرلاو - بصقلا يف :بّیده لآ
 .(محقم لآ ءمساق لآ عینم لار :نادمح لآ

 خيشلا مهركذو مصاع لآ نم مهنأ ۱۲۱ ص «بختللا» يف يريغملا مهركذ دقو
 .مصاع لا نم مهنأ ۷٦ صو ۲۰۲ ص «باسنألا زنک» يف ليقحلا دمح

 : نوطب ةئالث : عينم لا

 .ضايرلاو بصقلاو طاغلاو لا نونکسیو «عینلا نم دمحم لآ

 نكسي الو (۷۸۲ ص) عينملا ركذ نودب ناطحق نم يلزلا يف دمحم لآ متركذو

 نيارقلا نونکسیو عينملا دمحلا : يناثلا عينملا الإ مسالا اذهب دحا ناطحق نم ينلزلا

 .ضايرلاو

 عينم لآ نم يلع لآ ءارقش نكسي كلذكو عينملا الإ مسالا اذهب دحا ناطحق نم انکسی

 ۱ .دیراوبلا عينم ريغ مهو

 .ضايرلاو يمداودلاو بصقلا ف عينملا نامع لا : ثلاثلا

 .ريفظلا نم يلع لآ نم دشيور لآ نأ مر كذو

 .(۷۰۷ ص)» تيوكلاو ريدس يف ةريشع يف دهفلا

 .(۱۷ صر ريفظلا نم ديعس لآ نم بصقلاب امهالك براحم لاو ناّيلع لآ

 لاو تیوکلاو ضايرلاو قيرحلاو قداثو ةبغرو بصقلا يف مساق لآ مهنم : يلع لآ

 vo ( ۲۷۲ ص رظنا)



 0 راسو
 ن ےب رعب مار متل علا ANS مس تيم. ار تح

 رس

 راف الا ا كل آند ا او متعا) ماد و ار هربا ثم ر زر اعسلاو معو 3 تگ ار ہر 2 چ ر را رک رو ریس کو م زل - سس2
 هو اخ ا او اتش راف الواو م اس

 الاف سر و ا الف سراب عانا
 و و ننه و ضلع صرع ےک ملت اه ارد اع نييك 9 ندیم را اس جا )نر فاح ٠ وج روس نوار وه الا ار ارس ےک راز مش الا نخ یا حاج * . دارحاو اند امج یخه مش 2ر لو ۔ےتسس) ضا و رس ا سرا ارح ارج لاو نمل | عع داجالا د (ع
 ا لق 1 مو لوح ے سا( )و رد الو رار لا ...٠ دلع ةسسلا ا مه ضا یک اع نامه )و انن رل راک ۳ )بو انه قوق ٠ ست ]اش رع ۔لصح ه9 لار ينمو مر رع مراسلست تس راو ارل لا مس ان مم قرم د - رهام او قلا و )او میم ١ ˆ لاو در لاو وعلا» الف ديعس ول بع هم ا ام میر مات الات زاب تو 9ا 07 خو مم اعراس ق اہ اعد لاو معو مولد جد ريل اڑ ون هم ا :IT 3 مم م یو
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 يف عم لاو نا لو دی لو بصقلا يف برام لآور يشأ يف فيس لو محقم

 اباغزلا ريغ ءارّبخلاو ةزينع يف او ریدس ةيونج يفو رقيشأ يف لاو نيارقلا

 .ريفظلا نم يلع لآ نم ءالؤه اک نم نيذلا

 بصقلاو ربلا يف مساق 0 بصقلا يف ناّيلع لآ

 ناطحق نم قور لا نم مصاع لآ نم مساق نب نمحرلا دبع خبشلا مم ریدس ةطوحو

 .(۷۱۵ صر
0 ۳ 

 .ریفظلا نم رقیشا 2 مساق لا

 .۷۹۸ ناطحق نم مصاع لآ نم مساق لآ نم تيوكلا يف يبصق لآ

 (۷۸۲ ص) ناطحق نم يفلزلا يف دمحم لآ

 .ةدحاو ةرسأ نم ناطحق نم مصاع لآ نم يلع لآ نم مهلك ءالؤه نأ مكديفت

 : (6۲۸ صر) مر كذو
 ما 2 هع 1 5 ۰

 ىلإ دجن ي ةرضاح رسالا ضعب تفلخ قارعلا ىلإ دج نم ریفظلا تلحرا نا دعبو
 .هرحخآ

 نب دوعس مهاد امدنع (۱۱۰۲ ص ) «دحا ناونع» يف مهرکذ رشب نبا ا نأ ثيح تحو

 .رسألا ضعب دجنب مهم لثفو قارعلا ىلإ اولج ه8 ةنس زيزعلا دبع

0 

 ليحر نيبو « ىلع دعا لع أ يبل يكس سو ني تر رم يثاب له

 .دجن نم ریفظلا

 ,ناطحق نم مصاع لآ نم مهّنكلو ريفظلا نم اوسيل يلع لآ عيمج - نأ مهُملا

 مهن أ نم مشق لآو مال ينب لثم هريغو قارعلل تحزن يتلا لئابقلل الثم برضنلو

 .لوألا مهلصأ ىلع اوقب مهنكلو ىرخأ لئابق اورواج وأ اومضنا

 ةرازو ليكو مو تیوکلاو ةريشع نونكسيو دعج لآ مه دهفلا : ةظوحلم

 يف ن يذلاو يلع لآ نم اوسيل مهنكلو ديعسلا نم مه ناعشملا ناملس تيوكلا ةيلخاد
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 .ًاقباس قلزلا ناکس نم تیوکلا
 رگ رسد
 ۱۱٩۹(: ص) منرکد

 نم ةدمصلا نم دیعسلا نم ءورْمَع نب هللادبع خيشلا ةرسآ نادیلج نب رماع لآ - ۱
 .ريفظلا

 .ريفظلا نم ةّدمّصلا نم ديعس لآ نم ةديربو ةزينع يف ورمع نب ديزم لا - ۲

 ديعّسلا نأ ثيح .ايعسلاب ةلص مهب مه الو دیعسلا نم اوسیل ةدمصلا نأ حیحصلاو
 ۱۰۸ ص «بختنلا» يف ءاج اك ةريغم لآ نم ةدمصلاو ناطحق نم مصاع لآ نم

 .یرخا لئابق نمو عارد وبا مهریماو
Se 

 .ناطحق نم ديعسلا نأ ۱۷۲ ص ةزمح داؤف ركذ - ۳

 يناثلا ءزجلا) ناطحق نم بصقلاب مساق لآ نأ سيمخ نب هللادبع ذاتسألا ركذ - ٤

 (۲۹۱ ص «ةماعلا مجعم» نم

 .مصاع لآ نم مهنا ۱۲۱ ص «بختنلا» يف يريغملا مهركذ

 .(تاسنالا زنك) مصاع لا نم مهنا ۷۰ صو ۲۰۲ : ص ليقحلا خيشلا مهركذو

 عينم لآ دمحأ نب هللادبع :ينلزلا

 .ريفظلا نم اوسيل ديعّسلا نأب لوقلا امأ :برعلا

 .رخآ لصأ نم لب اهلصأ نم اوسیل فالحأ اهيف سيل ةيبرع ةليبق دجوت نأ لقو «نيفلؤملا

 نم اهريغ نع افرش لقت ال ةليبق يه لب «ةزمح داؤف معز اك سيل ريفظلا ةلببقو

 .يط ةليبق نم يهو لئابقلا

 ًابابشو ًافعضو ةوق ناسنالا ينب يرتعب ام فعضلاو ةوقلا نم اهيرتعي لئابقلا نكلو
 .ءانفف امره مث ةخوخيشو

 باتك نم اهنع باتكلا يف درو ام تلقن ريفظلا نم اوسيل مهنأ متركذ يتلا رسألاو
 .تاظحالملا نم اديزمو ءاركشو .ردصملا تركذو ماسبلا هللا دبع خيشلل (دجن ءاملعر
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 و . هم اك م

 كلو انيمم تت هک
 - هنع هللا يضر  ناثع دهع لبق

 نأ دعب « ةکل ًالحاس اهلعج نم لوأ نافع نب ناثع نأ ةكم يخرؤم نم ريثك یری
 ةبيعشلا تناكو « ةرجهلا نم نيرشعو تس ةنس يف هيف لئس امل « كلذ يف سانلا رواش
 . ۸۷ ص ۱ ج «مارخلا ءافش» كلاد لبق ةكم لحاس

 ينام ةنس ثداوح يف - ۰ ص ۷ ج «ةيامنلاو ادا ق رک یک نا نك ا
 بکو « دمحم مال ُهاَنْوَعاَي نأ : ةرصبلاب يرعشألا ىسوم ينأ ىلإ رمع بکن ..

 ةفاقب نم دحاو لك هيلإ ثعبف « دمع هان : ريب صاعلا نب وي لإ

 نمو « ةدج ىلإ بلا يف يف ورن تلصوو « تامطألا ئاسو يلا لمحت « ةميظع

 ماع يف صاعلا نب وُرمَع رکذ نكل . دانسالا ُدّيَج رثألا اذهو . ةكم ىلإ تلمح ةدج
 ماع نوكي نأ اف « ةرشع ین ةنس يف انحف نكت مرسی ناف « لكشم هد
 مو ةدامرلا ماع يف صاعلا نب وروع ركذ نوكي وأ « ةرشع ينام ةنس دعب ةدامرلا

 .!؟ريخلا اذه يف مكيأر اف ىهتنا ملعا هللاو

 نسح نب دمحم نب دعس

 < يمالسالا دهعلا لبق ةكمل ءانيم تناك اهنأو « ةدج مدق يف كش ال : برعلا

 « ةيلامشلا رحبلا لحاوسو رصم نم ةكم ىلإ دري امل برقأ يهو « هحاضيإ قبس ام اذهو

 . ةييعشلا ءانیم قيرط نع درب ام

 امرقلو « نعلا ناکس نيبو شيرق نيب ةلصلا ةوق نع ةئيشان ةبيعشلا ةرهش لعلو

  اهنوفرعیو « ةراجتلل شيرق اهدصقت يتلا دالبلا نم تناك يتلا ةشبحلا دالب نم اضیآ
 ۳۹ 0 0 هو مس ثا

 اهم ىرملا ما ةلص تناكف «ماشلاو رصم هيف تحتف يذلا یمالسالا دهعلا لبق كلاذو

 دري امب اهتلص نم یوقا (رمحألا رحبلا) مزلقلا رحب ناوم نم اهعئاضب نم لقنی ام قیرطب

YA. 



 رقضلال آو ./((سب لآ
 .رقصلا لآ نم عرفتت يتلا عورفلا ركذ - ۷۹۳ : ص 1۷س  «برعلا» ةلحم يف ءاج

 (ماسب لآ - سباع لآ - ۸) : مهنمو

 ءرفصلا لآ لئابق نم ءاهدحو ةريشع لب اعرف تسيل ماسب لآ نأ حيحصلاو

 .ةينسحلا عفار نب يلع خيشلا مهسأريو

 ًاضيأ رفصلا لآ لئابق نم اهدحو ةريشع سباع لآو

 ةينسحلا يداه نب نيسح ب ثبلثت

 « اس ص0 وو يت

 مكاو بیل او ءار
 «ةیدوعسلا ةيبرعلا دالیل ييارغا مجعلا» ف

 نب ةمامث نأ متدروأ ۰106 : ص) رس ةملك دنع ةكلمملا لامش «ينارغجلا مجعلا» يف
 ت م ر م ل 0 2 هر ۶ & 5

 « رمس الاو «قدودرقلاب نحنق رما مکمهد نا : يدسالا ةحيلط ىلإ لسرا مال نب سوا

 .(سنألا) هأرق دقف لزوم امآ .. اذه دعبو ملا نيود

 . (ءاّرس) مسالا باوص نوكي نأ ًاديعب سيل :هنأ متركذو

 سيلو انه عضوم مسا ةدودرقلا نأ ضرف ىلعو :درو 148 ص لوألا ءزجلا ينو

 بيرقو هنود يأ «لمرلا نبود رسنألاو اهنإف «عافتراو ةبالص اف يتلا ضرألا دوصقلا
 ؟لمرلا اذه نيأف «هنم

 اير سوأ نب ةمامت نأ ًالوأ نكامألا هذه ناكس نم يننأ مكحب اذه ىلع باوجلاو

 قوف لمر كانهو ءاذه مكباتك يف درو اك ةيرق حبصأ يذلا ميدقلا درولا ءاّرس دصقي
 باوج ىلإ انلصوت اننأ يل ودبي اهف نالاو ءءاّرس ةَقربِب فرعي لبج لا حفس يف عفترم الا

 ۱۵ يلاوح ءاّرس نع دعبت يتلا ةدودرقلا يف سيلو ءاّرس يف سوأ نب ةمامن ناك اذإ هنأ
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 .(يدرقلا يداو) ناکملل لزوم فصو نم ودبي اک ًاليك

 ؟كر برق رصن هرکذ يذلا مقولا رس دوصقلا نأ :لاقب فیکف

 عضاوم ةئالث یارسو رسنالاو ةدودرقلا :ةعبرأ وأ ةلدأ ةثالث انیدل ترفوت دقو

 يف ةعقاولا كر ءارس تسيل يلا ءارس نع اليك ۱۵ يلاوح دعبي رسنألا نأ ذا قرواجتم

 نم ةبيرفلا ءاّرس نأ ةدهاشلاب تبثو اليك ۷۰ يلاوح دعب ىلع قرشلا یملس لبج

 حطس ىلع يراجلا ءالا دنع دسألا ةرخص ىلع تاناویحلل ریواصتو شوقن كانهو
 .كانه قيضم ي ضرألا

 .ةلازغلاو لئاح نيب هذه ءارس عقتو

 .بدضاو رفحلا امه ناعضوم اهرواجيو

 يف نكامأ ةدع مضي بدهلا يداوو اهبرغ لاش بدل ءابنع ابرغ بونج رفحلا
 هرابآ ةعدقلا « بيصخلا يداولا كلذ ي اهلك نابیدهو ایدهو ايده يه «دحاو داو

 رکذ دنع ةكلمملا لئابق مجعم يف ءامسألا هذه تدرو دقو ةحازبو رسنالاو ءارس نيب عقیو
 عضوم يف ثالثلا لكو نابیدهو ابيدهو ابدهو رفخلا مهدالب نمو) ةليبق مسا (نازمهلا)
 . (ءاّرس لاش ريبكلا يداولا) دحا و

 لئاح ةنيدم بونج ةرواجتلا رفحاو (ابده) بدهلا یاس ةثالثلا ءامسألا هذه نمو

 :ریهز رعاشلا دارم حضتی ابيرقت اليك ه١ دعب ىلع

 “م اهب سیل ینزلاک ةكئام نْيَرْمَمْلاِب ءامسأل راد
 ا 2

 در ۳ 9

 مرا اهله
 مدهلاف رفح ا يداوف اهم ءارس ةيوقم ريغ اعيمج اهارا دق لب رقم رم س 8 8 1 9 ر دف مچ ۳ ۶ هم وار
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 رواجي و ًاليك نيرشع يلاوح دعب ىلع ةخازب برغ بونج نالا عضوم رمّعلاف نارا ام
 .ةيبرغلا ةيبونجلا ةيحانلا نم (نیربج نبا ةلقع)
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 یمسلا عضولا هنأو ءاریمَس لاش عقي رمغلا نأ ةخازب ىلع مالکلا يف متركذ دقلو

 .ةفورعلا ةيرقلا ةرمغ نالا

 .ةخازب راوي رمغلا ناف ناّمر لبج لهأ اندنع امآ

 .ةکلملا لامش» 558 : ص درو دقلو

 ناذهو (بدهلا) مدهاو رفحلا برقب نوکت نأ يغبنيف ريهز رعش يف ةدراولا ءاّرس اما
 ۲ عا ىلا س

 ةحازب رتغو ةخازب رفجو ةخازب ءابدهو ةحازب ءارس ىلع ترفوت ةلدألا نإ : لوقأو
 ي درو ام بسح ءارس هیما عضوم نک ٤ سیلو ةرواجتم نكامألا هذه لك

 .مجعلا
۱ 

 اهفرعن مضاوم ءامسا ىلع قبطني اضیا هناف يرذعلا رمعم نب لیمج رعش يف درو امو

 .لیاح ةقطنم يف نآلا

 يير ثيح نسل لمت :تلقف . افّصلا نم "تاعلاط :يليلخ لاقو هر و موم وا 4 3 7 0 7
 7 برگ 0 2 = ر هارس 32

 نیجه قرب قربلا نيملا تاذو هلك ةريشعلا اذ ًالامش نضرق

 میل مهیداح طحن الف  تَحتتا اذا ىتح ءاّرس يف َنْدَعْصاف

 : هلوق ىلإ
 نوج مئارش يذ يهن بلح ىلع  ىوتلا اب رقتساو اهاصع تقلاف

 دعب ىلع ءاّرس راوجي مقوم كانه ناف مضوم مسا (افصلا) ةملك نم دارلا ناك نإ - ۱

 ارس ةيرق برغ لایکا ةرشع يلاوح
 .فورعم ريغ نالا ةريشعلا وذ - ۲

 و م ال

 رفجلا ةيرق راوجم ءارس ةيرق بونج افورعم مقولا لازي ال .نیجمه قرب قربلا -
 .نیجهلا اقرب وأ نيجهلا ءاریفص لاقبو ةقرب يف رفص تاليبج هبو قرادلاو
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 (كرأ) كر عضوم يف سیلو نكامألا هذه راوجي ةفورعلا ةيرقلا يهف ارس امآ - 6
 دباع نب ناعشم مهمو لر راوج يف ناکسلا لوق بسح نآلا ءاّرس هل لاقي ناکم

 ةبيرقلا ةودعلا برغ ليلا ةيرق لهأ ريصانملا ةليبق ريمأ نبا «لحاب نب دهفو يِرمّشلا
 .(كر) كرأ نم

 يف « عئارشلا لبج یعدب لبج ءارس نم يقرشلا لامشلا يف نينثا نيليك دعب ىلعو -ه
 «هلفسأ ىلإ لبجلا ىلعأ نم دتم نصحلا وأ روسلا هبشي ام ابنم ءميدق نارمع راثآ هالعأ

 دحأ ينازمفا يريضح نب حوشم ذاتسألا هدعص دقلو «ةيقرشلا ةيبونجلا ةيحانلا نم

 احن تحن هایملل تانازخ هالعأ يف نإ :لوقيو عئارشلا هذه لالخ نم نييعماجلا
 لبجلا كلذ ةروعول هيلإ دوعصلا نع حوشم خألا مالكب تيفتكا راطمألا هايم عمجل

 يرث الا

 يخودلا ديهف نب ديعس :لياح

 دالبلا هذه يف عضاوم قيقحت يف ٍهج نم هلذب امل ركشلا مركلا خألل : «برعلا»

 .ةظحالملاو لمأتلاب ريدج ریهز رعش يف ةدراولا عضاوملا نع هركذ امو «ةبيبحلا

 كر برقب نأ دوصقلا سيلف «مجعملا» يف ةدراولا (كر برق ءارس) ةملك امأ -۱
 رگ ~~ ۷ ۳

 اک - ءالا يهو ةعيرش عمج اب دصقي لیمج رعش يف ةدراولا (عئارشلار ةملكو - ۲
 : سیقلا ءیرما لوق ي

 اهصتارف نم َضاّنَيْلا ناو اهدرو ةعيرشلا نأ تأر اَّمَلَو

 يماط اَهضمْرَع لا اَهْيَلَع هيفي 2 جراض َدْنِع يلا َنْيَعْلا تب
 (رفحلا) ءالاب ىرخأو (رفجلا) ےجلاب ةره خألا ةياتك يف تدرو (رفحلا) ةملك ۳

 ! ؟ءاّرس برقب يذلا عضوملل ةبسنلاب حصأ نيمسالا يأف

RM 
۳5 

۳۸ 



 اباعَرلا .. ٌديعَسلا
 ريضخ مصاع دالوأ نم نأ مهحوزن ببسو ريفظلا عم اوحزن نيذلا ديعسلا -۱

 همساب اوربتشا ديعس هل لاقي اهل دبع اهعمو |مهتدلاو عم ابهذ مهدلاو لتق ام دعب نالجعو

 طبوس نبا نيب عازن ثدح امدنعو طيوسلا عم اوبهذو طیوس نبا 0

 :تيبلا اذه اهم ةديصق فالح نب رم لاق فالح نب

 قباقل اناذخ يللاو ٍمصاوَع نیطاحت يطيوسلاب انع تلياس نإ
 ع 3 1 . هر

 .طيوس نب يحيوض نب عنام وه يطيوسلاو

 دیعسلا نم مسق هعمو ءارهجلا نکسیو فالح نب جام نم لاقثم دل هر نمو

 .هتعاج نم مسق هعمو رفحلا <« «نكسيو ؛فالح نب حافس هوخأو

 اذهب اوربتشا نيذلا مه دیعسلا ءارمأ نكلو «لوألا دجلا مصاعل بقل فالحو

 .بقللا

 .يلع لآ نم اباغّرلا نأ ركذ -۲

 مهنآ انل اودكأف اباغرلا كلذكو يلع لآ رابک انلأس دقو مهنم اوسيل مهنأ حيحصلاو

 قفتنلا ءارمأ نودعسلا نم فارشالا ىلإ نوبستني اباغزلاو مهضعب نم اوسيل

 عينم لآ زيزعلا دبع نب دمحأ نب هللادبع : ينلزلا

 كلاذ عمو یوردصم لا بوم سالا باسنأ ةرهمج» باتک يف درو ام : برعلا

 . باتکلا عبط ةداعا دنع اذه ظحالیسو (اهباعشب ىردأ اًبعش لهأ) : لئلا يف اکف
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 :يومألا رصعلا يف زاجحلاو دجن يف ةيعاعجالاو ةيداصتقالا ةايحلا [ ١

 بادآلا ةيلك يف سردملا «فيسلا دمحم نب هللادبع روتكدلا هفلأ يذلا باتكلا اذه

 مل عوضوم وهو «هعوضوم يف اهلمشأو تاساردلا قمعأ نم دعي (ضايرلا ةعماج) نم
 هب لان يذلا ثحبلا هنأ رهظيو - ملعأ امف - فيلأتلاب هدرفأ نأ نيثحابلا دحأل قبس
 ىلا رداصملا ةرثك ىري نيح رسب لب - ًاقح ءیراقلا بجعیسو (هاروتکدلا) ةزاجإ هفلؤم

 يف فلؤملا ةقيرطب ثحابلا رس اك «هباتك ةّدام اهنم صلختساو «مركلا فلؤملا ابيلإ عجر
 یری نيح هرورس دادزیو ؛ مهف قمعو تاعبتسا لع لدت یهف دانا كلت صالختسا

 ىلإ رظني وهف - ۳۹۱ ص - خلا  (ةايحلا ةساردل ةلواحم) هباتک ربتعب لضافلا فلؤملا
 .انرصع ينلؤم نم ريثك دنع اهدقفن اندک ةفص نم اهلجأ امو « عضاوتملا ماعلا نيعب هلمع

 رداصلا ةساردو عوضولا ةيمهأ نع ةمدقلا دعب - باتکلا اذه ثحابمو

 : لوصفلا نم هیفو ةيداصتقالا ةايحلا لوألا بابلا

 .يوعرلا طاشنلاو ةعارزلا -۱

 .ةراجتلا -۲

 .فرطاو تاعانصلا ۳

 .ةيلاملا مظنلا - 5

 :هلوصفو : ةيعاجالا ةايحلا يناثلا

 .ناكسلا رصانع ١

 .ةماعلا ةايحلا -۲
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 .ةيلستلا لئاسوو ةيعانجالا سلاح -۳

 .نک اماللو مالعألل سراهفلاف (ثالث) طئارلاو :رداصلاف «ةمئاخلا مث

 ي ردصو ؛ابناکم رک ذب مل ةنسح ةعابطب : تاحفصلا نم (4۱7) يف باتکلا ءاجو

 .م ۱۹۸۳/۸۱۰۳ ماعلا اذه

 :ةبمالسالا ةعيرشلا يف جرحلا عفر |_|

 يف سردلا  نيّسُحاِبلا باهولا دبع نب بوقعي روتكدلا ذاتسألا اهب لان ةسارد

 ۱۳۹۲ ماع رهزألا ةعماج نم (هاروتکدلا) ةزاجإ - دوعس نب دمحم مامالا ةعماج

 مهفو «ةيهقفلا ثحابملا يف عالطا ةعس ىلع لذت ىلوألا فرشلا ةبترمب (2۱۹۷۲)

 هتاحفص تغلب دلع 5 تءاج تی ‹ عوضولا باوجل تاعیتساو «ةيعرشلا صوصنلل

 يف يرجه لا رشع سماخلا نرقلا علطمب لافتحالل ةينطولا ةنجللا ةدعاسمب عبط (۷۰۰) ۰

 .(ع۱۹۸۰) ه٠٠14١ ةنس قرصبلا ةعماج ةعبطم يف «ةيقارعلا ةيروهمجلا

 : ةيدوعسلا ةأرملا بدأ نم |[ |

 اهعمج .دالبلا هذه تايتف نم ةبتاك ةئم وحنل تالاقم نم ةعومجج يوح باتک

 ثيح دالبلا هذه يف ةأرملا بدأ يف نيثحابلل سیف «لیقحلا دمح نب ميركلا دبع ذاتسالا
۰ 52 3 3 

 ةحفص 5 ي تءاح ۳ تالحو دئارج : فحصلا ف هنما رشن اه جداع ضرع

 ثحبلا ذا ءركشيف رك ذي نأب ًاريدج ًادهج لذب تالاقملا هذه هعمج - لضافلا فلؤملاو

 عوضوم ةسارد دارأ نم لكل یّتستی امم سيل - اهترثک ىلع - فحصلا تاحفص ايانث يف

 عباطملا» يث باتكلا عبطو .دالبلا هذه يف يوسنلا بدألا ةسارد وهو ةغلاب ةيمهأ يذ

 . (ه ۱۰۳) ماعلا اذه ردصو « ضايرلا 2 (ةيجذوفلا

 : ةحالفلا يف عنقلا ۳"

 فیلأت «ةحالفلا يف عنقلا» باتک (يندرألا ةييرعلا ةغللا عمجم) تاعوبطم نمو

 نیذاتسألا قیقحتب ؛يرجشا سماخلا نرقلا لهأ نم يليبشالا جاجح نب دمحم نب دمحأ
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 دبع روتکدلا ليلجلا ذاتسألا قیقحتلا ىلع فرشأ دقو «ةيفص وبأ رساجو رارج حالص
2 

 .يرودلا زيزعلا

 اقرط ضرعي هراصتخا ىلع وهو «هتاعوضوم ضارعتسا نع ينغي باتكلا ناونعو

 ملعب نيلغتشملل ةدئاف تاذ «تافآلا نم اح اعمو ضخاو هک اوفلا ةعارزل لئاسوو

 .ًالمع وأ ةسارد «ةحاللفلا

 يف تافلؤملا نعو «سلدنألا يف ةعارزلا نع هتمدقم نودب باتكلا ءاج دقو

 .عبطلا ناكم ركذي ملو (۱۹۸۲ )١405/ يضاملا ماعلا يف ردص دقو "

 : ةيدوعسلا دالبلا يونج يف ةيبدألاو ةيركفلا ةايحلا []

 بناوج فلتخم يف انتايحب قصلأ وه ام ىلإ اندالب يف نيثحابلا تاسارد هجتت نأ نسح

 .ةساردلا ىلإ ةجاحب لازت ال يتلا ةريثكلا ةايحلا

 ةيلك يف رضاحلا شهاد وبأ نيسح دمحم هللادبع ذاتسألا تبار انيح ًاقح تررس اذطو

 نم) نمزلا نم ةبقح يف ةيركفلا ةايحلا يف ثحبلل ىَّدصتي (دوعس كلملا ةعماج) بادآلا
 لصألا يف وه كلاذ نع ًاباتك فلؤي مث اندالب بونج يف (ه 181 ىلإ ه 17٠١ ةنس
 دالبلا يونج يف بدألا) ناونعب ةعماجلا كلت يف ةيبرعلا ةغللا مسق ىلإ اهمدق ةلاسر

 لوانتت ةساردلا هذهو ه ۱8۰۱ ماع يف (بادالا يف ريتسجاملا) ةجرد اهب لانف (ةيدوعسلا
 هيف ءاج خماشلا نمحرلا دبع نب دمحم روتكدلا ملقب ميدقتب ةردصم ريسعو ةمامت يقطنم
 تاطوطخ ا نم ددع ىلع علطاو « ىنفي داك ام قئاثولا نم عمج هنا أ فلؤملل دمحم اعو)

 نأش اذهف ةساردلا هذهل ةيملعلا ةميقلا نع ثدحتأ نأ دیرآ الو .یسنت نأ تکشوآ يلا

 ةيملع ةدام نم ثحبلا يف ام ىلإ ريشأ نأ دوأ ينكلو «بدألاو ركفلا بابرأ نم داقنلا
 .(صلخم دهج نم اهجارخإو اهعمج ليبس يف لذب ام ىلإو ةديدج

 ىلإ فاضأف نيثحابلا نم رشک یدل ةلوهحم بناو یدصت هنأ اضيأ فلؤملل دمحو

 ةنسح .ةعابطب «ةحفص 4۲۰ وحن يف ءاج ادیدج ًاردصم اندالب نع ةعفانلا تاساردلا

 يف (مالعالاو رشنلاو ةفاقثلل ةلاصألا) راد نع (۸۱۹۸۲) ه ۱8۰۲ ماع تردص

 .عبطلا ناكم رک ذی لو ضايرلا
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 تونص) سول وب کت هو ول ل ار ۱ ا
 ر شنلاو ةيجرتلاو ثحبلل ةماملاراد 7 3 ر الار كابر هو د فأل الار ۵
 (-0]8(2 فئاه لصف كزللا عراش 0 تر هال هدرا ةرادإلا عماهيلع قفس : تايزلعإلا

 رسالا ده : اهرحت سیئرو اھ اص دولت هک .شیتر يرفلا بعل تاریک ال الا یسر ۱۳ : زن

 م۱۹۸۳ (يوتكأ/ربمتبم) نب رشت/لولبأ - ه ۱4۰۳ ةجحاو ةدعقلا او ۱۸س ار هج

 : باتک يف ةعيرس ةءارق

 مم اللا ام
 ۱۷س) «برعلا» ةلم يف تفصو يلا لوألا هتعبط يف باتكلا مسا وه اذه

 . ملعا اف ةديرف ةطوطخ نع (۹۵۵٩ص

 يف ةطوطحما فصو تارق دقف ه ۱۳۵۶ ةنس ىلا عجرت باتکلا اذهب ييانعو

 ةنس رياربف ۲) ه ۱۳۵۲ ةنس لاوش ۱۷ يف رداصلا ددعلا يف «یرقلا مأ» ةديرج

 .- هللا همحر - سَحْلَم يشر ذاتسالا ملقب (م 4

 ايف ًاسردم تنك نيح عینی نم ه ۱۳۵۶ ةنس ةرونملا ةنيدملا ىلإ يل ةلحر لو ينو
 تطسوف (رهظم دمحم خبشلا طابر) يف يتلا ةطوطخ ا هذه لع جالطالا لع سرح

 طابرلا ةيتکم فأل :٠ لع مال ی نخ يل هللا همجر - لی وش دوم خيشلا
 جازم وذو «نسلا رک لجر ا نأ قريجأف ةددحم تاقوأ 00

 بهذأ نأب هتعنقأ يننكلو : لاق هما لگ هلع علطي نأ بحب ال ام ةبتكملا يفو اج

 نم تلقنو «كلاذ ناکف «عوبسألا يف تارم ثالث رهظلا ةالص لبق هيلإ تناو انأ
 نم «صقنلا اهيف رثكي يلا ةخسنلا هيوحت ام تفرعو «ةزجوم تامولعم باتکلا
 فلا ردع ةا نم ذأ ل کاو يحسن يف برا تنكو ةماعلا تاعوضولا

 .يتبغر يوقي ام ةبتكملا ىلع

۳۸۹ 



 ةروص (ةیمالسالا ةعماجلا) ينظوم نم ناوخإلا دحأ ةطساوب هللا يل ری نينس دعب مث
 .(اهدعب امو ۳۲۷ ص ٤س) «برعلا» ةلحم يف اهنع تثدحتف .ةتطوطحا كلت نم

 «برعلا» ةلحم يف يراقلا ظيفحلا دبع ذاتسألا ةطوطخلا كلت نع ثدحت كلاذ دعبو

 دالب يف ملعلا ىقلتي ناكو - مانغلا نایلس ذاتسألا وهو انئانبأ دحا يلإ بتك مث

 راد) يف هتطوطخم دجوت ةنيدملاو ةكم خيرات يف باتك قیقحت يف ينريشتسي بتک - زیلجنالا
 وه بانک نم ءزج اَهّنَأ يل حضتاو «ةطوطخملا كلت تعلاط ْدَق تنكو (ةيرصملا بتكلا

 مرحلا ةبتكم) يف ةلماك دجوت ءازجأ ةثالث ي وهو (يینا ءایضلا نبال «قیمعلا رحبلا»

 نم ءزج هنأ الو فلؤملا مسا هيف رک ذی ملو «(بتكلا راد) ةطوطخم وه الاثو ۰ (يكلا

 .تاتک

1 

 ًاعوضوم ةنيدلا نع بش نبا باتک نم ذختی نأب مانغلا ناملس ذاتسألا تحصن دقو

 ةزاجإ لانو «ةطوطخملا كلت نم ًاروصم ًاطيرش هی تئعب ْنَأ دعب كلاذ ناكف «هتلاسر
 .باتكلا ةساردب (هاروتكدلا)

 (ضايرلا ةعماج) يف (بادآلا ةيلك) تدقع ه ۱۳۷۹ ةنس لوألا ىداج رهش يفو

 .ةيبرعلا ةريزجلا خيرات تاساردل ىلوألا ةودنلا

 ةنيدملا خيرات» : هثحب عوضوم ناكو « توتلش دمحم ميهف ذاتسألا اف كراش نم ناكو

 دحأ يف هنع ثدحتي هتعمس «ثحبلا ءاقلإ لبقو ءِيِرْيمّتلا ةبش نب رمع فيلأت «ةرونلا
 نأو ءدالبلا هذه لهأ نم نيثحابلا ىدل فورعم باتکلا ناب هتربخأف « تاعاّرجالا

 ىلإ هقيقحتب َدهَع دق ةرونملا ةنيدملا يف فاقوألا سلحم سيئر دمحأ دومحم بيبح ديسلا

 ةعماج) يف ذاتسألا مانغلا ناملس روتكدلا نأب هتربخآ اك ءركاش دمحم دومحم ذاتسألا

 .باتكلا اذه ةساردب (ماروتکدلا) ةزاجإ لان دق نيزعلا دبع كالا

 كلت يف هترضاحم ىلع قلع دقف «ًانيمأو ًايفو توتلش دمحم مهف ذاتسألا ناك دقلو

 وهو ‹«م ۱۹۷۷/٤/۲۳ قفاوملا ه ۱۳۹۷/۵/۰ موي يأ  مويلا تملع) . : هصن امب ةودنلا

۲۹۰ 



0 ۱ f . انذاتسأ ةليضف نم  ةريزجلا خيرات رداصمل لوألا ةيملاعلا ةودنلا يف ثحبلا اذه ءاقلإ موي 

 ةجرد لينل هتلاسر َدَعَأ دق مانغلا ناملس روتكدلا ذاتسألا نأب رساجلا دمح خيشلا

 هتاف دعسب ام ردقب ربخلا اذهو «باتكلا ضعب ققح هنأو «ةبش نبا» يف (هاروتكدلا)

 قيقحتب ةينعملا تاثیفاو ءاملعلا نيب ىملعلا لاصتالاو قيسنتلا ٍناَدَفُفِل «ملألا ىلع ثعبي

 .(لمعلا جاودزاو دوهجلا راركت یفالتن ىتح «ثارلا

 ىلع َلَّضْفَأ يذلا «باتكلا اذه قيقحت توتلش مهف ذاتسألا ىلوتي نأ هللا ءاش مث

 عزوي افقو هلعجو هعبطب دمحأ دومحم بيبح لیلا ديسلا هيلع عالطالا ريسيتب نيثحابلا
 .ملعلا ةبلط ىلع

 ليلجلا ديسلا تريخأو «ديفتسملا ةعلاطم باتكلا تعلاطف هنم خسنب يمركأ دقو

 خسنلا ةلقل هعبط داعیس باتكلا نأو امس ال < حيحصت ىلإ جاتح ام ةعبطلا يف تيأر ينأب

 نم هرابتعاب هيلإ عوجرلا ىلإ نيثحابلا ةحاحلو «دیسلا نم تملع ام ىلع هم ةعوبطملا

 .يمالسإلا خيراتلا رداصم مّدقأ

 دعتسم هنأب ينربخأ نيح ةعلاطلا يف رارمتسالا يف ىمزع بيبح ديسلا ىق دقو

 .باتكلا عبط ةداعإ دنع ةيانع يتاظحالم ةّراعإل

 يننكلو ءاهلك اهتحصب ةمات ةقث ین الو اهئادبإب «ميركلا ديسلل يِدْعَوِب يفأ انآ اهو

 .باتکلا اذه نم ةدافتسالاب ىنعي نم ةصاخو «ثحاب لک ما اهعضأ

 مسا ةحص قيثوت هب ذخألا ققحملل يغبني امم نأ فورعلا نم :ىلوألا ةظحاللا

 مساب رجح نبال «ةباصالا» باتك ي ةريثك ًالوقن هنع دحين اذه ةبش نبا فلّوف «ساتكلا

 نم ضعب دنع مسالا اذه دجن اك - 477/7ج «777/1ج رظنا  «ةنيدملا رابخأ»

 يف ًاباتك ةبش نبا فنص) :لوقي وهف «ءالبنلا مالعا ريس» يف يبهذلاك ةبش نبا اومجرت
 .ىهتنا - (هتمامإب ىضقي هفصن تيأر «ةنيدملا رابخأ

. . 3 
 باتك هلبقو «يدوهمسلل «افولا ءافو» لثم یرحا تافلؤم ي ةنيدملا خيرات مسا دحنو

 15١(. ۰۸۵ ءالا ص رظنا) يدابا زوریفلل «ةباطملا مئاغملا»
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 ًاقابطنا رثكأ |مهيأو ءحصأ نيممالا يأ ةفرعم مرکلا ققحملا لواحي نأ يغبني ناكف

 .ةبش نبا اومجرت نم ءامدق لاوقأ ىلإ عوجرلاب باتكلا ىلع

 نأو «ةّبش نبا رداصم ىلإ لضافلا ققحملا ريشي نأ بسانلا نم :ةيناثلا ةظحالملا
 نم «ةنيدملا نع فيلأتلا يف ةبش نبا اوُقَبَس نم اهسفن ةنيدملا لهأ نم ءاملعلا نم كانه

 نم مهبتك نم لقنلاب وأ مهنع هتياور ةطساوب اهنم ًاريثك لقنف « مهتافلؤم ىلإ ةبش نبا عجر
 تباث يبا نباب فورعملا يندملا يرهزلا نارمع نب زيزعلا دبع ءالؤاه نمو ةزاجرالا ليبق
 يندملا ينانيكلا يبحي نب دمحم ناسغ يأ خيش وهو «(48ص 4س برعلا رظنا) جرعألا

 نبا هفصو دقو ءهنع ةياورلا ةبش نبارثكأ دق ريخألا اذهو (757 ص ٤س برعلا رظنا)

 «بیهذتلا بيهذت» يف اك (ابتاك همع ناكو نيبتاك هادجو ابتاك هوباو ابتاك ناك) هناب ةبش

 يأ باتك نع لقني هنأ ىلإ تاراش! ةنيدملا نع ةبش نبا باتك يفو - ۵۱۸ ص ٩ج
 .(۱۷۵ ۰۱۳۸ ۰۱۲۱ ۰۱۰۸ ۰۷۵ ص) ناسغ

 : هصن ام ةَّبِش نبا رکذ دقف «ًابتك فلأ نارمع نب زیزعلا دبع نأ ىلإ ةراشا كانهو
 - (هظفحم ثدحي ناك اغناف ءهبتك قرحأ هنأل هثیدح يف طلغلا ريثك زیزعلا دبع ناكو)

 .7١"ض

 .ناسغ يبأ هذيملت ةطساوب هنع لقنلا رثكأ دقف اذه عمو

 باتك يف تدجو امور : هلوق ناسغ يبأل ٍفّلْؤم نع لقني ةبش نبا نأ ىلإ ريشي امو

 - ۹۹ ةقرولا ةطوطخملا - (ال ٌمأ باهش نبا ىلإ هبسن يردأ الو يلع هأرقو ناسغ يأ

 ةصاخو تاطوطخم ا وققحم الع راس يلا ةدعاقلا :ةطوطحلا لوح ةثلاثلا ةظحاللا

 ىنستيل ةعوبطلا يف اهقاروأ ىلإ راشي نأ .ةحصلا وأ ؛دوجولا ةردان ةطوطخحنا نوكت انيح

 لمهأ لضافلا ققحلا نكلو «كلاذ ىلإ جاتحي نيح «لصألاب ةلباقملا دارأ ول امف ثحابل

 ۸ «قاروألا نيب طقسلا لثم ءاهكردُي ۸ ةطوطخم اب قلعتت رومأ يف هعوقو هنع أشنف ءاذه

 ةطوطخلا يف يه عضاوم يف ايف لصتم مالكلاو ةعوبطملا تءاجف اذه قحا ظحالي

۳۹۲ ۱ 



 :كلاذ ةلثمأ نمو

 أدبتو لا رطسلا نم (ىلص نيح) :ةملكب ةقرولا يهنت ةعوبطملا ي ۳۰ ص - ١
 لاق اًنيارعأ آر اذكه صنم مالكلا نأ رهظف (2 يبل) :ةملکب اهدعب يا ةقرولا

 اهادآ ال : : لقيلف دجسملا يف ةَلاَض شی ًالجر عمس نم : هلك : يبنلا ىلص نيح دجسملا يف

 ريغ مالكلا ةيقبو (ىلص نيح دجسملا يف لاب ًايبارعأ نأ) : ةرابعلا ةحص نأ عم (كيل هلل
 ىلإ (عمس نم ملسو هيلع هللا یلص) يبنلا نع ثيدح ىرخألا ةقرولا لوأ يف مث .دوجوم

 .يبارعالا مالك نم ال هب لوسرلا مالك نم وهف هرخا
 لو «لصألا يف اذك ققحا قلعو (تنكام رثكأ) :هرخخآ عبارلا رطسلا 4٩ ص  ؟

 .ًاصقان ثيدحلا درو اذهو ءًاضايب ثيدحلا اذه ايف يتلا ةقرولا يف نأ كردي

 ةبيقعتو (اذه لثم ىلع ةيصو يف) :ةقرولا رخآ سداسلا رطسلا ۲۲۹ ص - ۳
 ًادبت لب ةيبقعتلا كلب ادت ال اهدعب يلا ةقرولا نكلو (يبأ باتك يف تدجو) : ةحفصلا

 تافدص رخ يف هلبق امو عئاطقلا رح یاهو( يبنلا ريبزلا عطقتسا) : ةملكب

 .نيعوضوملا نيب ةلص الو « يلع

 يف هلوقب كلاذو رجح نبا طخم اهنأب ققحملا حیجرت ًاضيأ ةطوطخملا لوح ظحالب ام

 دنع وهو «هتمجرت يف اك ةّبش نب رمعل ةيوبنلا ةئيدملا) :يواخسلا لوق ىلع ًاقيِلْمَت ةمدقملا
 دنع تناك ينالقسعلا رجح نبا يأ  انخيش طخ ةخسن نم هلقن ءِدّهَف نبا انبحاص
 نبا ظفاحلا طخم باتكلا نم ةخسن دوجو دكؤت ةلوقملا هذهو نيدلا فيفع ديسلا نبا

 .يورافلا رهظم ةبتكم ةخسن يه اهنآ حجرن يلاتلاب انلعجتو رجح
 لب ءرجح نبا طخ ةخسنلا نأ ديفت ال يواخسلا نع ةلوقنملا ةلمجلا هذه نأ عم

 «نيدلا فيفع ديسلا نبا دنع يلا مألا ةخسنلا يه رجح نبا طخب يتلا ذإ سكعلا ىلع
 ةقرولا شماه يف ءاج ام امهدحأ :نارمأ اذه ديؤيو ءابنع ةلوقنف دهف نبا دنع يلا امأ

 رجح نب ظفاحلا ةخسن) : هصنو رهظي اف يدوهمسلا طخب قيلعت وهو ةطوطخما نم ۷
 ءاضق راد ىمست تناك اهن :لوقي نمع باتكلا اذه نع ًالقن يراخبلا حرش يف
 .(نيدلا
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 .ةحيحص ريغ ةعوبطلا شماه يف ةيشاحلا هذه تدروو

 يف رجح نبا انخيش طخحب) :هصن ام (ةطوطخملا نم ۸۱) ةقرولا شماه يف درو اک
 دبع نب دمحأ انثدح) :قوف (هلبق يذلاو اذ بولقم اذه دمحأ هتروص ام هلصأ ...

 .ةعوبطلا نم ها"ه ص يف - (نمحرلا

 .هيلإ بسن ام هتخسن يف دروأل رجح نبا طخ ةخسنلا تناك ولف

 ةلباقم نم حضتي اك رجح نبا طخ هباشي ال ةخسنلا هذه طخ نأ : يناثلا رمألا

 .(۲۹۵ ص ۱ مقر ةروصلا رظنا) :نيتروصلا

 ققحا اهب مزج رومأ ىلإ ُهناَِْمْطا يوب ام ىلإ ةجاحب ءیراقلا :ةعبارلا ةظحالملا

۹ ۳ 

 .(ةدحاو ةعفد هروطس نم رطس ةءارق مهي نإ ةياردلاو ةرلا نم يلوا

 .روطسلا نم ريثكلا ةءارق نوعیطتسب نوريثك ءارق كانهف

 ام ُدَعَف : : نْيَضَرَ ِدَحَأب قيدصلا ركب ينأل ًارات مضَي ال باتكلا نوک هليلعتكو

 .هبتك قيزمتب اهيف بقوع يتلا هتنحم يف بک

 .ققحملا ذاتسألا لاق اذك . هرصٍقل ركب يآ م خيرات لامها : يناثلا لاّمحالاو

 ةطوطحنا هذه نم قيدصلا دهع نع بتكام عايض : : نیضرفلا نيذه نم ىلوأ لعلو

 فصن ىلع لا علطي مل هنأب رك ذي هه مالعأ رسا بانک يف يبهذلاف ءابنم عاض ايف
 .يهذلا دهع لبق عاض هفصن نأ اذه ىنعمو «باتكلا

 نم يدوهمسلا اهدروأ يتلا لوقتلا الول هنأ : هلوقب ققحا هيلإ راشأ ام كلاذ نمو
 باتك نم هتدافتسا ىلع لدي ام ةّيش نبا باتك يف نأ عم . هباتک له ةلابز نبا باتك

 نمط ةجردب «ةلابز نبا نع لقنلا رثكأف لقن يدوهمسلا نأ كش الو «ةلابز نبا

 .ةبيطلا ةبيط خيراتب ةقلعتملا هصوصن رثكأ دوجوب

۳۹4 
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 يدوهمسلا دیسلا ةنيدلا خرم فقوم ىلإ ميركلا ققحملا رشي مل :ةسماخلا ةظحاللا

 نكت مل نإ اهراثآو ةنيدملا ططخب ةقلعتلا صوصنلا رثكأ هنع لقن ثيح باتكلا اذه نم

 .اهلك

 اهلقن يتلا صوصنلا كلت رصح قيقحتلا ىلع مادقإلا دنع هلمع يغبني امم ناكو

 مث «ةبش نبا باتك يف ام عم قفتي ًابيترت اهيترت مث .«ءافولا ءافو» هباتك يف يدوهمسلا
 .هيف اب اهتلباقم

 ام صوصنلا كلت نيب نم نوكي دقف باتكلا اذه قيقحت يف ديفي لمعلا اذه لثمو

 ص ىلع قيلعت رظنا) يدوهمسلا الا عجر يتلا ةخسنلا يه يتلا ةطوطخملا هذه نم طقس

 .(باتكلا ةعوبطم نم 48

 صوصنلا عيمج رصح نكلو «كلاذ كرب ل لضافلا ققحلا نأ اذه ىنعم سيلو
 قلا باتكلا اذه نم ةماتلا ةدافتسالا ىلع ثحابلا نيعي ام ىدوهمسلا باتك يف ةدراولا

 ام مهف ىلع نیعُت دق ةءارق هذه هتطوطخم أرقو هتساردب ينع ملاع هلقن «هيف ام ِءْرِج داحيإب

 تالکلا ضعب ةءارق نم نكمتم ريغ هللا همحر - يدوهمسلا ناك ناو .اهنم قلغتسا

 اهلی دقو ءاهفذحي دقو «ىه اك «ءافولا ءافو» باتك يف اهدروي اذهلو ءابيف ةبعصلا

 ۱ .لقن اب سانتسالا ينني ال اذمو

 باتکلاقیقت لبق فرع دق مرکل ققحا :ةسداسلا ةظحالملا

 ادهج لذب ذا (هاروتکدلا) ةجرد لين اهب ّق قحتسا «ةيملع ةسارد هتساردب ماق دق دالبلا

 ققحملل ریل نم ناك القأ ماتغلا ناملس روتكدلا ذاتسألا وهو «كلت هتسارد يف ًاعفان

 تبعصو همهف قاغتسا ام ةصاخخو «باتكلا | اذه لوح هئارآ ضعي ةرانتسالا 0

 هذه ءانبأ دح ١ نإ

 ًاريدج هتيأر ام لوألا ءزجلا ةءارق ءانثأ يل نع ام دروأ زجولا ضرعلا اذه دعبو

 : ضرعلاو ليجستلاب

۳۹۹ 



 يف ةخسن هنمو - ۱۱۰ ةنس يفوتلا يرصبلا نسحلل «ةكم خیرات» : ك :ةمدقلا -۱

 .ةيرصلا بتکلا رادب ةيروميتلا

 نمو - تاحفص يف ةلاسر لب. «اهجرات ي ال تکم لئاضف ي باتک وه

 ةيدلب) ةبتكم ينو - عيماجم - ج - ۳۰۰۲ مقرب (بتکلا راد) يف ةخسن : هناطوطخم
 .خیرات ۳۹۹ مقرب ىرخأو ۱۰2۹ مقرب (تاطوطخلا دهعم) يف ةروصم (ةیردنکسالا

 .(ه ۲4۶ ةنس) :ةکم خروم يقرزألا ةافو نع ةحفصلا سفن يو -

 ىلع تعلطا نمت هتافو خرأ نم دحأ مزج و ( هيف لت يرزألا ةافو خیراتو

 ةمدقم يف - سحلم يدشر ذاتسألا هبنک ام اذه نع رظناو  ةنشلا هذه يف هنأب همالک
 1 .(ةكم رابخأ» يرزألا باتک

 :س ٤ :ص - ۲

 .(ًايراج كلاذ لزي ملو) ةلمج دعب -۱
 ضايبلا نأ عقاولاو (تالک ثالث رادقمب ضايب) : ةيشاحلا يف لضافلا ققحنا عضو

 هذه يف يلصألا بوتكملا ذإ ًارطس رشع ةئالث انلق ةقدلا اندرأ اذاو تحفص فصن وحن

 باتکلا تاحفص بلاغ روطس يه يتلا ًرطس (۲۷) نم ًارطس رشع ةعبرأ ةحفصلا

 يف درت مل (هتيب دنع ريمع ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر یلص) : ةلمج ۳۹

 لا ةراشالا بجاولا نم ناكو قنعملا اذ تسل هثردح ةباتك هيف الو لصألا

 .لصألا ىلع ةدايزلا مدع اذه نم نسحأو ءاهتدايز

 لاقف .صصقلا وه هيلوي نأ ديري لجر ىلإ لسراف) :ةيواعم نع - ١١ ص۳
 .(كتيب يف سلجا :لاقف .يلزج :هل

 .فورحلا ةطقنم ريغ ةطوطخلا يف (يلزج) ةملك

 لو : تا يأ «رایتخالا نم .مجلاب ال ءاخلاب  (يلرخ) : اهتءارق باوص ىرأو

۳۹۷ 



۳ 
yAهنو . م ول مک کہ  

 ل 5 ےک ےک ب ورم هو مت 1
/ 

 صا ت شا

 ارم رپ سی 0

 ۱ بم روح و هی موج جولس هر عا هل دلك تر اهب وحب

 و اار نیا داور عبور ده ار ا ورح نب ما هلك فرم
 ا طلي سالم حامی ید رس هوس IS مدل وما رص قير. ىف

 تاوم : تدا ی و هایم هم اک سوك ارگ کا ہہر او كلذ اب س حالو هه 1

 ا هس ندر عب مذ دل رس[ قو سه یا لا یس اولا: محکوم اک انکرب

 ست 5 ا الادعد ]راند ايو هوم

 0 ر وب هلو ناچ: اوتر ات کلا دز زيكا رر لاو د

 لال رم نونسولا يلام رب ]0 ود ل و دلوی
 وار (> لدل ار مولا )و ترس هم تع هک :at. i ازور لک

 ۱ ی ارش ميلع هیدن هک رک یا را را

e 

 ۱ را

 سا وا
 1 4 ور از
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 ` یر یتیم عفا سرو ساز

 ہیلو .حمس) هدرا تار ار لاا ر رولا ارا يبين سيسمح
 كوسا م۲ راپ ,tejê دا اهو _لوعيرشإر یار اروم رم

 ره عن اما یارک مرز رک »اخری اک اوفر املا وز مرر دا گرگ رے
 1۳۳ ,Fle الو جم درك

 لب

 )۱( مقر ةروص
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 نبا دروأ اك «ةعدب هنوريو صصَملا نوهرکی حلاصلا فلسلا ناکو ّمَدَع وأ صصقلا

 يبأ هيلإ ماقف ... رمع يبأ ىلإ - ابنع هللا يضر ةشئاع تلسرأ) - ۱۵ :ص - ٤

 نم ةطقاس (رمع نبا نع) ةلمج نأ ققحملا نظو .رمع نبا نع عفان نع ربخلا
 نع) :لصألا شماه يف اهقوف نأو « عفان ةملك قوف يتلا ةراشالا ظحالي ملو ؛لصألا
3 

 .(هيبأ

 .رمع مئاقلا نأ ءارلا قوف ةمض عضوو (رمع) ةملك طبض نم مهفي مث

 (نبا) هباتكو ع نبا هيلإ ماقف)و (رمع نبا ىلإ) :نيتملكلا باوص نأ حيحصلاو

 .ةهباشتم ةطوطحلا يف (ينا)و

 .(ىسوم نب ميطحلا انثدح) :- ۱۵ ص ده

 ةريثك باتكلا نم یرحا عضاوم يو ۳۵ ص درو اك (مكحلا) : (مطحلا) : باوص

 يف رجح نبا همجرت - ۲۳۷۲ ةنس يوت «يدادغبلا ريهز يلا نب ىسوم نب مكحلا وهو -

 . ۳/۲ :ج «بیذهلا بيذمت»

 زاجحلاب هيلع هللا ىلص هللا لوسر دجسم يلاوح ىنب يذلا نأ) :- ۱١ ص 5

 .خلا (ةيواعم

 ربا هيف درو دقو - ۷۳۵  (ءافولا ءافو» يف اك ةراجحلاب (زاجحلاب) ةملك باوص

 .هب قثوي نم :هب قثن نم انلدح ١
 0 ماهر ۳

 نع مالکلا ذإ بسنا يهو خلا  يلاوخ طلب : هللا لوسر دجسم يلاوح ىنب -۲

 .(طالبلا)

 .اهيف بصت :رطلا هايم ايف بصي -۳

۲۹۹ 



 (ةماخن ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر یار هنع هللا يضر دیمح انثدح :۲۱ ص -۷

 .خلا

 سنأ نع) :نوکت دق ةملك اهناکمو «لصألا يف ةءورقم ريغ (هنع هللا يضر) ةملك
 .(هنع هللا ىضر

 ٌدِيَمَح وه - رهظب ايف اذه ديمحو «ةباحصلا نع  نيثدحملا دنع ةداع  يضرتلاو
 هريغ نعو هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع يوري وهو ءايباحص سيلو يعبات ليوطلا
 .ةياحصلا نم

 انثدح) :هسفن بابلا يف اذه دعب فلؤملا هدروأ يذلا ثيدحلا مدقت ام ىلع لديو

 یآر :لاق هنع هللا ىضر  سنأ نع دیمح نع «ةدئاز انثدح :لاق «ورمع نب ةيواعم
 .خلا (تماحن ةلبقلا يف ملسو هيلع هللا ىلص “بلا

 .(لاق اأ يردأ ال :ديمح لاق .ةلبقلا نيبو هنيب هبر وأ «هبر يجانب هناف) :ربخلا يف اک
 يف يذلاو (هئادر فرط يف ملسو هيلع هللا لص ينا مت م) : : ةحفصلا هذه يفو

 .دحاو ینعع ناتملکلاو نيعلاب ( محنت 2 : ةطوطخ ا

 يهف (ىذكه لمس وأ) : لصألا يف اهتباتك (اذکه لعفی وأ) :اهسفن ةحفصلا ينو

 .(لعفي) ىلإ اهنم برقا (لفتي) ىلإ

 _(ةرازف نم لجر نع) :- ۲۱ ص - ٩

 .(ةرازف يب نم لجر نع) : لصألا يفو

 .لصألا يف ةحضاو تسيل نبا) ةملكو (ةداتق نبا قزب) :ةحفصلا هذه يفو
 .هنع هللا يضر  يراصنألا يناحصلا (ةداتق وبأ) فورعملاو

 :ملسو هيلع هلل ىلص يبنلا ىّلص نيح دجسملا يف لاق ًايارعأ نأ) :-۳۰ ص۰

 .خلا (دجاسلا ناف «كيلإ هللا اهاّذأ الد : لقيلف دجسلا يف ةلاض دشني الجر عم” نم

 !؟ييا ارعألا لاق اذاف < ؛میقتسم ريغ انه مالكلا قايس

۳۰۰ 



 : ظحالیو

 .(لاب) لصألا يف اهباوص (لاق) ةملك -
 .ىرخأ ةقرو نم ةحفص لوأ يف (يبنلا) ةملكو ةحفص رخآ يف (ىَّلَص) ةملك - ۲

 (۳۰۲ ص «۳» ةروصلا رظنا)

 قلعتي طقاسلا مالکلا نأ كش الو نیتحفصلا نيب طابترالا مدع نم كش ال اذفو

 «نيثدحملا دنع روهشم ثیدح دجسلا يف لاب يذلا يبارعألا ثیدحو «دجسلا يف لوبلاب

 ؛ هلوب ىضق ىتح هكرتو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا مهابن هيلع اوملكت امل ةباحصلا نأو
 .هيلع قيرهاف ءام نم لجسب رما مث

 وهو «يبارعألا ربخ دروأ هنأ كش الو ءرومألا نم :دجسلاب قلعتي ام دروأ فلؤملاو

 .ةاورلا ثيح نم ةرركتمو ةفلتخم تاياورب ربخلا دروي

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر دجسم تذختا : لاقف « طبع طايخ هبف) :"" ص ١

 :وه هيف اه « لصألا يف ام عم قفتي ال مالكلا اذه (كتعنصب هيف فرتحتأ ؟ةعنص ملسو

 ةريخألا ةملكلاو (كعس هيف يمرت ًادعقم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دجسم تذخنا)

 .ینعمو یتیم مالکلا مقتسیف (كئعش) رقت دقو «فورحلا ةمجعم ريغ

 .(تنك ام رثكأ لاق) : 4۰ ص

 هلعلو «قايسلا عاطقناب لصألا يف اذكر :لضافلا ققحا قلعو مالکلا عطقنا مث

 .(خلا .. مانا تنك ام رثكا :هلوقب ةردصم قیاسلا ثیدحلل یرحا ةياور

 .ةحفص فصن ردق ء«لصألا يف ضایب ةلمجلا كلت دعب ام نأ ظحالب ملو
 .(۳۰۳ ص )٤( مقر ةروصلا رظنار

 (ةلظنح يب ىلوم) :- 4١ ص
 .(ةمطخ يب ىلوم :ةجام نباو يذمرتلا ي ...) : لصألا شماه .يف

 يف رجح نبا ظفاحلا هركذ دقف «باوصلا وه هنأ رهظيو «ةعوبطملا يف دري ملو

 ةّبش نبا هاور يذلا ثيدحلا دروأو «دایز همساو مو ٠./#و ۳/۱۲ :«بیذهتلا بيذهت»

 ءا دجسم يف ةالصلا يف



 "هه یگ ہیلپ فن کلر خل بسا مر رع حر وير ل د دسك راک رتو كيك سس
 هیچ ساز میل ما سرخ املی زمدا رب۸ ٤س :

 لاو ا نتو

1 

 راهدد اھم رت مق عمتزمك رام دقن علل شالا رک لدل تار زی همای ورا لبا طالع, اکسس
 و هنضامک و هیس ریس زار ابر را 2 سرما الا بو یا دز ا اتمع ب لع الور نا رم و راد ناز ص
 ددر یس اردا مهاق وقرا سرح لار مرم بھ زا ررر ہال سس ر فو ناطر بح پا قمار حس اد اھ
 راها اشم مر
 كلا اهنطم ماو لسلام سوي مطير کر ا سارع هرز رم
 ذهل لح نیز واح اكل هيلو نولث تل اد تماس مزار ۱7۳
 و درز لاعب نمک ا رحب من, سم دف ذو ید روسلاوارعلا سمو كسال رز ایلام ار١ مدس رار هاو زر كرا مراد ريخته مس
 وؤ داف ولا کوا امن دما الخ اردن هرات بار ماهر لمس
 هری مک لر اهننويلع امك رز دون لرد امار صتر يشرع ادا ۲ .رروسلازاهلفن الو هيون اور صبر اررطرهو دنا مونا مرمر دير ار ولم تک

 مد سا لب اپر ر ارا فسا بو ریل غرد لوم رس ارالدا وم ےس رو لارا یادم رمل ہا ھر نم مم کدی دالر ال رع هام رقم و ہد ونوس ا۱ دہرا غیر وه بار اد هرس ریسناو لرتساو [ساو + سد تاو وسلا خرم هراس

 2لا

٩ 
 هرم ہد تا ناک دما ہد اھ رولو ىلإ لام ہت مات, رسول ۱

 مکر لاا رل اار ر مر رپ قلع نسا ھم و ےک
 راج ل ر ماا ت فكرها  42 ۲ ۱سی اأ د ءو ۷ راو 1+ ولو لحم ب لص تيار وس

 رولت .!حايا
 ven سیب نه عريعر رک نانسر ارك اروح هانت سم *

 د د ارد سر یو مآ اللا عج ررس لومي ء مب مایار ويسب اجدع يؤ
 ۱ 3 رد بنا مجلات 0
 3 ر ر کا رور راع نار ناباروری >

 تہ امن ہ لارو ریہ ا ررر رر رد رکو ی زمرک عبر را راع دكر ہے 00 لالعاب لوس را لا روا ر اعناا ب وش

 و راک هر ادم یس ت عارم اسکن يشل ناخ
 ,Ll اسم ار رف راما سرع لاي سري يقرع بھر رسدار < ےک 55 دا NES النزف س
 aan سولو الزام هارون رك سارلاو_زوئن) از اس دبع یز صال ور ورس سل
 ووصل او دعاس ردوا الر ماب ملا وش
 “ف للم ارد زر سر حاسدان ما 2 رھ

 ما يصر داسو ننال ناهار عر ب اار کم کھ ر )ر١ا ل تردو الأهم ولار لامر ٹن س اوچ
 نیسان صدقإوس اھم
 ےل یو رو ہل بمب ہم ررر مر يلام حازر یر سزا ملا
 " دمجإبلا معما
 ون عد رند نسخ بارها هك مکن دال ارک لمس ازا ہا عر ےک

 eg اب راع ۔ اما ےہ زام لواط رم کرک تگ سر لا ےک

 TL اچ

 ۱ یہ د لز کو ارام رز اص تس الئ ]دع ديال زبر یہ ادار

 همگی دا یخ نداء رز باس ارت دمعتر رو وهل امرصقا رم ديف رج

 )رب ان ےک مراماه دیبا تجارب فا يا فید

 (۳) مقر ةروص
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 رثكأ نيذلا ةبش نبا خیاشم نم اذه (ینامبا دمحم نب حیلف انثدح) : 48 ص -۲

 : اهنم عضاوم يف (يناملا) ةملک تدروو .هرکذ ررکت اذطو «مهع ةياورلا

 ىلإ ةبسن (يماا) :لصالا يف اک باوصلاو «ةفحصم يهو - ۰ ۲۸۹۳/۷۸

 .نملا لا ال .ةماعلا

 لصألا يف تسيل (يف مؤي) ةملك (تيبلا يف موی لیربج لاقو) :- ۵٩۱ ص - ۳

 .ةلباقلا يأ ةازاولا نم هلعلو (تيبلا یزوی) :اهلحمو

 - ةلمهلا لادلاب يأ  (ينهدلا) ه١ : ص يفو (ينهذلا راع) : ةحفصلا هذه يفو

 ام ىلع  ةئمو نيثالثو ثالث ةنس يفوت يوكلا يلجبلا ةيواعم نب راع وهو «باوصلا وهو

 4۰1/۷ :«بیذپلا بیذه» يف رجح نبا رکذ

 «قيرطلا ىلع لبحلا لصأب يذلا ءريغصلا دجسلا يف یلصو) : ۸ : ص - ۶

 (لبجلا دعصت نیح) :ًأرقتو طقن نودب لبحلا دعصي نيح :لصألا يف يذلاو
 لصأ نم ريغصلا دجسلا دادتما اهنم مهفي يتلا ةعوبطلا يف درو ام موقأ ةرابعلا هذهو

 .هدعصم یتح لبخا

 : لاق قیرطلا رهظ ىلع عضوي يذلا ءالا برش نع نسحلا لیس) :۱۱ ص - ۵

 .(همفب دعس رارج نم ایپنع هللا ناوضر رمعو ركب وبأ برش دق

 ال ذإ «باوصلا یه هذه لعلو (ُهَمَف) اهنأكو « لصألا يف ةحضاو ريغ (هوب) ةملك
 .دحاو ريمضلاو «نانثا نابراشلا مث ؟هف ريغب ناسنإلا برشي لهو (همفب) ةملكل حم

 .(؟َمَق) :لاقف لاژسلا برغتسا نسحلا نأكف

 الف) : لصألا يف ةرابعلا أرقتو (هيف برش الف كقنع عطقنا نإ) : ةحفصلا هذه يفو

 .حصأ اهلعلو (هنم برشت

 .(بابُد ىلع هبلصو ابابذ لتق نيح مكحلا نب ناورم) :۱۲ ص - 5

۳۰ 



 رو سس

 لابج نم بابذ لبجو - : ص - هربخ ةبش نا دروأ دقو (بد) همسا لوتقملا
 .(ايد) ابباوص لوألا «ابابذ) ةملك لعلف «ةنیدلا

 ۳ 5 ۰ ر

 (ةليدج) ةملك ترركتو (ةليدج ينب يف ربعک نب يبأ دجسم) :۹4 ص ا ۷
 .اهريغو ۳4۵ /۲۷۲ /۲۷۰ /۲۰۱/۱۷۰ :تاحفص يف هذه

 .(ةمجعم محب لیقو تلمهم ءاحب - ةليدح يب لاقی) :۲4۰ :ص يف ءاجو

 يف يدابآ زوریفلا لاق - ةلمهلا ءاح اب - ةلبدح ةصاخ ءالؤاه يف فورعلا نکلو

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ايف یلص يلا دجاسملا ركذ يف  (ةباط ملاعم يف ةباطملا مع اغلار

 دعس نب يجب نع - ةلمهلا ءاحا مضي - ةليدح يب دجسم امر : : اهنابعأ فرعت الو

 : لاق نأ ىلإ - هيف لصيف يِبَأ دجسم ىلإ فلتخي ملسو هيلع هللا ىلص يننلا ناك :لاق

 كلام نب ورم ونب قاحسا نبا لاق لی ينب ىلإ تبسن ةفورعم ةلحم مسا ةلیدح : تلق
 (راّجنلا نب , كلام نب ورمع نب ةيواعم بقل ةليدح : ليقو ةليلح ونب مه راجنلا نب

 راد) عبط - ۳۱۰  «اهفلتؤمو لئابقلا فلتخم» باتك يف بیبح نب دمحم لافو یبتنا

 مهو «ةحوتفم ةلمهم لادو ةمومضم ةلمهم ءاحب - ةليدح ونب : راصنألا يفو)  (ةماعلا

 مهمأ ةليدُحو «بعك نب يا طهر مهو ءراّجنلا نبا كلام نب ب ورمع نب ةيواعم ونب

 .اهسن قاسو (بيبح نب ةانم ديز نب كلام تنب

 نبال « لایک الا هو - ۱۲۵ ص  ينرغملا ريزولا نبال «سانيإلا» باتك يف اذه لثمو
 . 9۹ ص ۲ج - الوک ام ۰

 - يمازحلا وهو اهريغو ۱۸۱ : ص يف ررکتو (يمارخلا انثدخ) - :۸۰ ص - ۸

 رذنلا نب میهاربا وهو - عضاولا نم ريثك يف درو اك - ةمجعم ياز اهدعب ةلمهلا ءاحلاب
 ۲۳۹ ةنس يفوت يندلا يشرقلا دلیوخ نب مازح نب دلاخ نب ةريغلا نب رذنملا نب هللادبع نب

 ۱۹5/۱ :«بیذهلا بيذهت»و ۱8۱/4 يناعمسلل «باسنألا» -

 .(تس اه سيل ؟ا ار لثمك ضرألا ىلع احا لث امنإ) :- :ص 8

۳۰۵ 



 نأ رهظیو .مبجلا وأ ءاحلا ىلإ برقآ يه يأ (حس) :لصألا يف (منس) ةملك
 نم لصألا - ةغل - خسلاو - ةمجعم ءاخف نون اهدعب ةلمهملا نيسلاب (ٌحْنِم) باوصلا

 .(هيف ممحبصأ ام نهل) : ۸۷ :ص ۰

 . (هيف محبصأ ام مكل نهی :لصألا يف

 .(ًاديور لعتنا مث)ر -:۸۸ :ص - ۱

 .بسنأ يهو فرصنا يأ ءةلمهم فورحلاو (لتفنا مث) : لصألا يف

 .(ينيربخنل :لاق) :ةحفصلا هذه ينو

 هتأرق يذلا نكلو «رابخألا ةدمع» نم تبثملاو (ينربخل) : لصألا ي) : شمالا ينو

 نم سيل «رابخألا ةدمع» باتكو ةحضاو ريغ ءايلا طقنو (ينيربخف) :لصألا يف
 .هيف ام قيقحت مدعلو «هفيلأت رخأتل ءاهيلع دمتعي يتلا لوصألا

 .(ةدقعلا تيب يف ىلص ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نآ) - ۰ :ص - ۲

 ءافو» يدوهمسلا اهدروأو (ةرصقلا) اهنأكو لصألا يف ةحضاو ريغ ةدقعلا ةملك

 .(ةدعقلا) : ۸۷٤ :«ءافولا

 يلصن «هفلخ انففصو ءرلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ريكف) -:۷۱ : ص ۳

 .(نیتعکر

 .ماقلا اذه يف بسنأ يهو (ىلصف) أرقت لصألا يف (يلصن) ةملك

 «ةدجسلا عضوم يف ىلص ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نا) :-۷۲ :ص - ۲۴ |
 .(سزعملاب

 لوسرلا هيف سرع يذلا ناكملا ف  ةفورعم تناك ةرجش يهو (ةرجشلا) : باوصلا

 ربع يهو < هتريس يف ركذ او ‹ةفيلحلا يذ يف - لیلا رخآ مان يأ - ملسو هيلع هللا ىلص

 :«ءافولا ءافو» يدوهمسلا ثدحتو .ةكم برق « ةّييدحلا يف كلتف «ناوضرلا ةرجش

۳۰۹ 



 ًاضيأ ةفيلحلا يذ دجسم فرعي هنا :لاقو «ةرجشلا دجسم نع لیصفتب - ۲

 يتلا ةرجشلا مضوم يف ينبو : لاق نأ ىلإ - يلع رئبب مويلا فرعیو «تاقيلا ةّيلحلاو
 نأ رمع نبا ثیدح يف ركذ يلا ةّرمّسلا يهو «ةرجشلا دجسم يمس اهبو «كانه تناك
 نع ثدحتو«حیحصلا» يف ابك (ةفيلحلا يلب اهم لزني ناك ملسو هيلع هللا لص يبنلا

 عضوم مس تحت ةفيلحلا يذب لزني ناك) :«يراخبلا حيحص» يف دراولا سزعملا
 يتلا ءاحطبلاب خانأ رهظ اذإف ءداو نطب طبه عجر اذإ ناكو ةفيلحلا يذب يذلا دجسلا

 نبا نع دروأو .ثيدحلا اذه حرشو (حبضُي ىتح « مَن سرعف ةيقرشلا يداولا ريفش ىلع
 :- ةرجشلا سرم ينعي «مئان سزعملاب وهو هل ليق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ :رمع
 .ةكرابم ءاحطبب كنإ

 ًاوحن) : لصألا يف يذلا (يدع راد نم ًاوحن تارا نيمي نع) :- ۷۵: ص-۵٥

 ىلص ينلا ىلصم ناكم ديدحت يأ .عارذ یّم (نيعارذ) اهتءارق باوصو (نيعاراذ نم

 .ةيواعم ينب دجسم يف لسو هيلع هلل

 موهفم (هقلي مو ءناسغ يبا لوق نم وهف يبحي ينأ نبا نع ناك ام لکو :ابيفو
 لوق نم همالك لقن اغناو «يبحي ينأ نبا قلي مل ةبش يأ نبا نأ يأ (هقلت ملو) : ةرابعلا
 .(رفلا) :لصألا يفو قلا نب يبحي نبا) :ةحفصلا هذه ينو ناسغ يأ

 (ينيشحوتست نأ تيشخو) :- :۸٩ ص 5
 .يل حضتا اك (يشحوتست نأ تيشخو) :لصألا ينو

 (عيقبلا ءاج یتح هتعبتتف) : :٩۰ ص - ۷

 .(عیقبلا ءاج ىتح هتعبتف) :ارقی لصالا يف ام

 تسيل (قفص) ةملک (رجحلا كلاذ اندجو عيقبلا قفص امف) ۱۰۱-۰: ص - ۸

 (یعص) لصألا يف ابنأکو - ۸٩۳ : «ءافولا ءافو» يف انه اك يهو لصألا يف ةحضاو
 . طقن نودب

 (هاهتنم ىلإ ليقع لآ ةانقرقأو) :-۱۰۷ : ص - ۹



 .عمجلا ظفلب اه ب باوص اہم مهفي » مامر ةملك نأ الإ «دارفالاب

 (ددحلا يیائ تاه :تلاق م : ۱۰۸ : ص ا“
 - لصالا يف اك - ءایلا تبثت اذفو ین بطاحاو (ددحبا يبايث يتاه) :لصالا يو 14 ۰ يب صل معو 50 3 ۰

 يو .(تولا هسفن نم فرعو هبزح ملف طب هباصأ) :- ۱۱۱ :ص ۱

 ,ةيشاحا رجخآ ىلإ (هفرع الف : لصألا ي) :شماملا

 .(هبرك الف) : لصألا يف يذلا نكلو

 « عيقبلا ىلإ هب اوهتناف «هولمحف) :ناټع توم ربخ ي - ۱۱۲ :ص ۲

 .(يدعاسلا ةرحن نبا :لاقیو - ةرم نبا هنفد نم

 (ةرجُب نبا : لاقیو قرجب نبا) : ةطوطخا ينو (ةرحب نبا) :-۱۱۳: ص  رركتو
 ءاح ال - ميج اهدعب امو ةمومضم وأ ةحوتفم يه له ءابلا ةكرح يف فالتخالا ناکف
 حتقب - ةرْجَب نب لس : :«ةباصالا» يف رجح نبا لاق ةعوبطملا يف رركت اک ةلمهم

 دبع نبا لاق : لاق نأ ىلإ - يدعاسلا يجرزخلا ... ثراحلا نب ميجا نوکسو ةدحوملا

 ةنيدملا ربخ يف ةبش نبا كلاذ جرخأو .. عيقبلاب ناثع نفد نم عنم نم دحأ وهو :ّربلا
 سوأ نب ملسا عيقبلاب ناثع نفد نم مهعنم : لاق ةورع نع فافخ نب دلخم قيرط نم
 ١5 : ص - هركذ درو دل ثيدحو «رجح نبا مالك یہنا .يدعاسلا ةرج نب

 مجلاو ةحوتفم ءابلاب - (ةرجب) ۱۹۰/۱ :«لاک الا» يف الوک ام نیا مسالا طبضو

  ةنكاس

 .(ناملس نب جيلف ینربخأو :زيزعلا دبع لاق) :-۱۱۷ :ص - ۴

 وهف «باوصلا وهو ةلمهلا ءاحلاب (حیلف) أرقيو «ةلمهم فورحلا : ةطوطخا يفو
 :«بيذهلا بيذهت» يف رجح نبا همجرت دنا ىعازخلا ةريغملا يبأ نب ناملس نب حیف

 ل

۳۰۸ 



 :هضعب يف ًابوتكم ءًاروسكم ًارجح عرذأ ينامت ىلع دجوف) :-۱۲۰ : ص 4
 .(ملسو هيلع هللا ىلص يلا جوز ةملس مأ)

 هدب ةلمحلا هربخ ءأدتبم ةملكلا رابتعاب يأ (بوتكم) :لصألا يفو

 ةن كلسو) : مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ةرجه ريخ يف ۱۲۲ : ص - ۰۵

 .(رباغلا

 لاق ةلمهلا نيعلاب (رياعلا) وأ - ةدحولا ال  ةزومهم ةيتحتلا ةانثلاب (رياغلا)و
 اهکلس «جرعلا ايانث نم يهو ةبوكر نیمی نع يهو ءرهشألا وه لامهالاو : يدوهمسلا
 نم رهشآ نيعلا نأب لوقلاو - ۷ : «ءاقو»  ةرجملا يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ةماعلا راد) تاروشنم ۲۵ ص - «ةباط ماعم يف ةباطملا ماغلا» يف يدابآ زوريفلا مالك

  .«رشنلاو ةمجرتلاو ثحبلل

 .(بيصخلا نب ةديرب) :554/157 ص - ۰

 .فورعم فاحص «ىملسألا - ةمومضلا ةلمهلا ءاحلاب - بیصحلا وهو

 ناّیذ نب ورمع نع) :-۱۲۳ ص - ۷

 بيذبت» يف رانید نب ورمع ةمجرت رظناو - فیحصت ناییذو - رانی نب ورمَع وهو
 . ۲۸/۸ :«بيذبلا

 (هلک رجفنا مث) :ذاعم نب دعس ةباصا رخ يف - ۱۲۵ ص - ۸

 .فورعم وه اک حرجْلا ملکلاو (ةملك) اهباوص (هلكزو

 .(میقبلا نم عقوم يف نفد) - ۱۲۷ ص - ۹

 .ىلوأ صا ىلع ةظفاحا نأ الإ ءءاوس عضولاو عقولاو (عضوم يف) :لصالا ينو
 .خلا (نینبلا باتک يف ةمادق نبا قفولا لاق) :ةحفصلا هذه يف  ةيشاحلا يو

 «فورعم وهو ءانه روك ذلا وهو «نییشرقلا بسن يف نييبتلا» وه ةمادق نبا باتک
 .فلؤملا طخب اهادحإ .ةطوطخم خسن هنمو



 .فلزلا ةطوطخم ىلإ هققحم مجرب لو هاثیدح (ينارعلا يملعلا عمجملا) هرشنو

 ربق يف اناك) : مارح نبورُمَع نب هللادبعو حومَجْلا نب ورمع نع - ۱۲۸ ص - ۰
 غ

 .(یلحا موي دهشتسا نمم ناكو ءدحاو

 .خلا (نميف اناکور :لصألا يفو

 (دايز نب رذحناور د ۱۳۰ ص - ٩

 يف هریغو رجح نبا همجرت - دایذ لاقیو - يازلاب ال لاذلاب  دايذ نب ٌرَْدَجُملا وهو

 .ٍدحأ ءادهش نم يول وهو «ةباحصلا

 .(ةينحم روبق اذإ یقاو ةرح نم نیت اذإ یتح) - ۱۳۳ - ۲

 مقاو نأ فورعمو (قرح) ةملك ركذ نودب (رمقاو نم انيلدت) : لصألا ي ١

 ًاحضاو مالكلا نوكي نيح امس الو لصألا ىلع ةظفاحلا بحي نكلو .ةّرح هيلإ فاضت

 .ًاحيحصو

 .مقاو بنحب يأ (هبنجي) أرقت نأ نكميو «لصألا يف ةحضاو ريغ (ةينحم) ةملك- ۲
 .ركذملا مسالا ىلإ ريمضلا ةدوعل «ةرحلا ركذ أطخخ ودبي ذئنيحو

 ىورو) :- ٩۳۱ ص هيف هو «ءافولا ءافو» باتك نع لوقنم مالكلا نأ رهظيو

 روبق دير هلك هللا لوسر عم انجرخ :لاق هللاديبع نب ةحلط نع دواد وبأو ةبش نبأ

 ام رخآ ىلإ (ةينُحَمِب روق اذإف اهنم اندک الف « مقاو ةّرَح ىلع انفرشأ اذإ ىّ «ءادهشلا
 يف درو ام فالحب «ةملکلا ىلع ءابلا لوخدل حضوأ ّصّنلا اذهو .ةيشاحلا يف درو

 ةطوطخم تاك ضعب أرقي هللا همحر - يدوهمسلا نأ ظحالب نأ يغبنيو «باتكلا

 نسحي اذفو «فورحلاب ةملكلا ةروص ىلع ليوعتلا نم رثكأ همهفب ًانيعتسم ةبش نبا
 .«دواد يبأ ننس» ةعجارع تشتلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلص :لوقي ةيكاب نبا تعمس) - ۱۳۳ ص ا ۳

 .خلا (ديعلا
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 ةمجعم ريغ فورحلاو ؛مال فاکلا ناکمو ‹لصألا يف ةحضاو ريغ (ةيكاب) ةملک

 افع - يدوهمسلا ةقيرط ىلإ ةراشإلا تمدقتو انه امك «ءافولا ءافو» ي یهو (هبلاب)

 .ةطوطخملا هذه تالک نم حضتي مل ام ةءارق يف - هنع هللا

 راد نيرادلا نيب ًالخخاد اسو هيلع هللا یلص هلل لوسر ىلصم نأل ١4 ص - ٤
 .خلا (ريثك رادو ةيواعم

 لقن ققحملاو «ةملكر ادقمب ضايب اهدعبو (لخاد) لصألا يف (الخاد) ةملك ١
 هللا همحر وهو «يدوهمسلل «ءافولا ءاقو» نم (رادو ةيواعم راد نيرادلا نيب) ةلمج

 .هل حضتت ال نيح ةّبش نبا ةرابعب فرصتي دق

 نع ققحما هلقن ام لكل مستی ال (لخاد) ةملك دعب لصألا ين.يذلا ضايبلا - ۲
 هللا لوسر ىلصم نأ) :ةبش نبا ةرابع باوص لعلف (راد) ةملكل لب «افولا ءافو» باتك

 .(تلصلا نب ريثك راد لخاد ملسو هيلع هللا یلص

 وبأ كلاذ يف هملكف) :ةالصلا لبق ديعلا ةبطخم ةيواعم ِءْذَب نع - ۱۳۵ ص  ؛ه

 .(دهعت تنك ام هر : لاقف .لبق ةالصلا :لاقف هنع هللا ضر يردخلا ديعس

 ينأل فرعي يلاحص ةيواعم ذإ .باوصلا وه اذهو (دهعت تنكام كرت) : لصألا يف

 .(كرتن) ةملكب ههباجي الف هردق ديعس

 عجريو «صاقو يأ نب دعس باب ىلع أیشام َدْيِعلا ينأب ناكر ١77 ص - 5
 .(ةريره يآ ىلإ

 لصألا يف يذلا نكلو .لصألا يف اهركذ مدع ىلإ ةراشإ نيسوق نيب (ىلإ) ةملكو

 .(ةريره يلا ىلع عجریو) يأ (ىلع) :اهناكم

 دعس نب ١4٠ : ص ٍقأيسو (هنع هللا يضر يظرقلا دعس نع) - ۱۳۹ صا ۷

 هتراجتل ظرقلا دعس هل ليق «نذؤملا ذئاع نب دعس وهو باوصلا وه اذهو  ْظَرَقلا

 .هقروب دولجلا غیدن ؛فورعم رجش وهو طرق

۳۱ 



 .(يشهل جرخ مث) :ةحفصلا هذه يفو

 .(يشمب جرخ مث) :لصألا يف اك - باوصلاو

 ىلص هللا لوسر نأ ليدملا يبأ نب هللادبع نع «حاينلا يلأ نع) - ١47 ص - ۸

 .خلا (ملسو هيلع هللا

 نب مصاع نب حادبلا وبأ هلعلو «هتمجرت ىلع رثعن ملو «لصألا يف اذك : شماهلا يفو

 .خلا يدع

 ةحوتفم ةّيتحت ةانثم اهدعبو ةيقوفلا ةانثملا حشفب (حاّبتلا وبأ) مسالا باوص نكلو

 نامت ةنس يفوت «يعبضلا يرصبلا دّيمح نب ديزي همساو ةلمهم #ءاحَق فلأف ةددشم

 يف هركذو -۳۲۱/۱۱ج «بيذبتلا بيذهت» يف رجح نبا ظفاحلا همجرت «ةئمو نبرشعو
 هنع يوري نم  َةَبش نبا ةعوبطم يف درو اك ليدهلا ال - لّيذهلا يلأ نب هللادبع ةمجرت

 .57/5ج «بيذبلا بيذبتو

 ىتح) - ۱٤۸ : ص يفو (بيث وحن «ةانق رودصب ديصأ انأف) - ۱٤۷ ص 48

 .(بيث تغلب

 «ءافولا» يف يدوهمسلا هركذ « باوصلا وهو « ةثلثملاب ال ةانثملاب (بيت) : لصألا یو

 ينآلا ةملس ثيدح يف ةبش نبا باتك يفو) :- ٠٠١ ص - لاقف مرحلا دودح ركذ يف

 وحن «ةانق رودصب ُدْيِصَأ انأف طلا دعا هللا لوسر اي تلقف : عباسلا بابلا لوأ يف

 نبا باتك يف عقوو «قوف نم ةانثملاب هنكل «ةزمه ريغ نم ملقلاب ًاطوبضم هتيأر اذك بی

 ةنيدلا يقرش يفو : تلق .ملابو ةّيتحتلاو ةيقوفلا ةانثملا حتفب - مت :يرطلا ورا

 ةلايز نب باتک ي ناو هطبض يف فالتخالا ركذ 3 مسالا اذهب مويلا فرعي لبج

 بی ؛قیوُسلا ة ةوزغ يف «ماشه نبا ة ةريس بيذهت»و راكب نب ريبزلل «قیقعلا» باتكو

 بم - بیک :ُهَِتَع لاق هنأ الا ّيِرَجَمْلا يلع يبأل «قيقعلا» يف وه اذكو :لاق

 .ركذ ام رخآ ىلإ ةزمه اهدعب ةنكاسلا ءايلا نأ ىضّتقاف

 .بیت هنأو «ةّبش نبا باتك يف ركذ ام انينعبو
۳1۲ 



 لبحلا لازي الو یی ليقف نيفرحلا يتجرخم براقتل میم تدب ! ءابلا نآ رهظبو

 باتك يف هنع تثدحن دقو . ةنيدملا قرش «لوقاعلا دس برقب انرصع يف مسالا اذهم ًافورعم

 .(«ةريزجلا برغ لاش يف»

 ريغ (شاشم) ةملك (شاشم فلخ يذلا لبجلا «رقاعلا ءاّمجو) - ١44 ص ه

 ةّبش نبا نع لقن ايف ٠١60 ص «ءافولا ءافو» يف يهو «لصألا يف ةحضاو
 «شاشلا هل يذلا لبجلا رقاعلا # محو : بش نبا لاق) : همالک ص اذهو (ش ءاشملا)

 اف « لقاعلا ءامج ةثلاثلا : يِرَجَمْلا لاقو ةصرعلاب « يلع نب ناملس نب رفعج روصق هيلإو

 ٍداو وهو ؛شاّشُملا اهفلخ «ناملس نب رفعج روصق ىلع ليست «دلاخ مأ ءامج ىلإ قيرط
 اهفلخ دلاح مأ ءامج نيبو اهنيب قيرط لقاعلا امج :ريبزلا لاقو «ةصرعلا يف بصي
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 .شاشملا

 "هب شاملا بنش ىر ْذإ : أ نب ةورع لوقي شاشلا ينو
 -رعشلا نم نيتيب دروآ ۳

 هيلع هللا یلص يبنلا نأ)  ينّرملا ثراحلا نب لالب عاطقإربخ يف - ۱۵۰ ص ه١
 .(سانلا ىلع هرجحتل كطعي م ملسو

 .(كْعِطَمُي م) :لصألا يف

 نيح « عمجأ أ قيقعلا سائلا عطقأ هنع هللا يضر رمع نآ) - ۱ اص _ ۲

 .(مويلا ذنم نوعطقتسملا : لاقف ةعطق ءاج

 :فاضأو - لصألا يف اذكر هلوقب ققحا راشآ اک - ضومغلا نم ءيش هيف ربفلا
 اذه يف َرأ ملو (مويلا ذنم نوعطقیس نيذلا «مهءابصنآ نیعطقتسلا لضفأ :دارلا لعلف

 .ربخلا حضوی ام قیلعتلا

 .ناتبباشتم ةطوطخلا يف نیتملکلا اتروصو (یتح) أرقت (نيح) ةملک نأ ظحالی نکلو
 ول نم نومطعقتسلا نيأ : لاقف تعطق ءاج یتح) : :ةروصلا مذهب را مقتسف نذإو

 !؟ةییطلا ةعطقلا هذه نع اوباغ فيك يأ

۳۱۳ 



 بدا يوار وهو ةورع نب ماشه نع ٠١ ی ا قانا وو

 .خلا (ةعيطقلا هذه هبش ةعيطقب تررم ام هللاوف ۳ دم نطق

 نم لجر برشو يرش تلعجف) :ةموژ رثب ناثع ءارش ربخ يف - ۱۵۳ ص -

 ءاي فلألا بتکیو «ةزمهلا تبثي ال اهتاكو «ةطوطخا يف تدرو اذک (یوس) ةملک

 باوص نأ ىرأ اذهلو (ىذكو ىذكب) :(اذكو اذكب)و (یذکم) :اهتكي (اذكه) لثم
 هلقن ام صن وهو خطا موهم اذهو «زييمت نودب «نييواستم ىنعمب (ءاوس) ةملكلا
 آس نبا نع 94548 - «ءافولا ءافو» ي ئيدوهمسلا

 :- ۱۵٩۹ صا 6

 اَرْمَّسلا ةينيدرلاو .یرضب مئافص .ةکیسح موي عفسلاب مهانخَبص

 اك - اهباوص (عئافص) ةملكو باوصلا وهو (حفسلاب) : لصالا يف (عفسلاب) ةملك
 .اهختف ال نيسلا مضب - رمسلاو (حئافص) : لصألا يف

 ينب فهك دنع ينل ما نم صوت ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ) - 178 - هد
 .(مارح

 .نيعضوملا يف يملا لصألا يف اك ابباوصو «ةيشاحلا يف ترركت (ةّنيعلا) ةملك

 (ليعامسا نب لصوم انثدحر - ۱۹۲ ه

 نب لّموم وهف « باوصلا وهو ريبك ملا س أر نكلو (ليعامسا نب لّموُم) : لصألا يف
 نبا ظفاحلا همجرت ام لع «نیتتمو تس ةنس یفوتلا ء«باّطخلا لا لوم يودعلا ليعامسإ

 .۳۸۰/۱۰ :«بيذبلا بيذبت» يف رجح

 الف نيخافنلا نم مكنم يبل نف) : كوبت ةوزغ نم ةدوعلا ريخ يف - ۱۰۳ ص -

ek 
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 اوفلخت نیذلا يأ (نيفلختملا) : امماوص نأ كش الو .ةحضاو تسيل نيخافنلا ةملك

 .ةيوبنلا ةريسلا يف لّصفم مهربخو ؛مرکلا نارقلا يف هللا مهركذ دقو كوبت ةوزغ نع

 .«ءافولا ءاقو» يف عقو اذكو (ردلا ريبك عاق وهور - ۱۱۰ - ۸

 .فرطلا هیناعم نم ورذلاو - حضوا اذهو (ورذلا ريبك) :لصالا ييو

 .(عاقبلا يداو هيف عفدیور :ةحفصلا يو

 ةنيدلا قيقع ةيدوأ نم باوصلا وهو (عابّتلا يداو هيف عفديو) : لصألا يف يذلاو

 ةد نب فاح لوق نم هدهاش دروأو یدوهمسلا هرکذ

 عاَبتلا نطبب ًارايد تیثغ

 " .(اراسب اهضرعب نيتيوار ىلع بصیف) :ابيفو

 .ةيوارلل ريسفت شماها یو

 .(اراسب اهضرقب «نیتواور ىلع بصيف) :لصالا يف يذلا نکلو

 هرکذ قیقعلا لیبس هيلإ يضفي عضوم مسا - ءارلا ضب - ةواور یّثم ناتواورو

 .اپ فتح : اهضرقیو هربغو يدوهمسلا

 .(سر يداوب نهاقلیف) :اپیفو

 مسالاو ءهجوأ ةدع ىلع أرقت نأ نکمیف اذهو «فورحلا ةمجعم ريغ (ربر) ةملك

 ركذ امناو « هباتک نم لادلا فرح يف هعضوم يف هركذي مل هنكلو (ريد) يدوهمسلا دنع

 ََ 2 1 5 #3 ىلا ىلع ۷۹ 7 8 و
 هلك عیبرلا هوام یفب « عيقنلا لع میلس يب هرح لفسان ریدع : هنع لاقو (رد)

 ءافو» يف اذکو (یعو ءامجلا باعش هيلع بصیف) :اهسفن ةحفصلا يو - ٩

 اذکو .عضولا اذه يف يداولاب يتلت رّْبَع لبج باعش دا سّیعو) باوصلا ىرأو «ءافولا

 .(ريعو ءامجلا) : لصالا 5 درو

 .نيءافب (ةصفارفلا) :باوصلاو (ةصقارفلا تنب ةلئان) :ةحفصلا كلت ينو
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 ىلعو «ريبزلا نبا يرش ىلع بصي یتح) :ناحطب يداو يف - ۱۱۷ صا ۰
 .(ةاسحلاو بلک یبو «رجح یبو فقرمو فافح

 ةمجعم ريغ لصألا يف يهف (فافح) لثم .« حضاو ريغ وه ام اهنم ءامسألا هذه

 : لصالا 5 يهف (ةاسحلا) ةملك امأ (هيلك نيبو رجح نيبو) : لصألا يو .فورحلا

 .(ةابحلا)

 ال هيف درو ام ىلع اهدحو ةلباقملاف اذغو «ةريثك ءاطخأ «افولا ءافو» يف نأ ظحاليو

 .لباقملا صنلا ةحص ىلع نئمطي ثحابلا لعجت

 8 هو 5
 (ةعرص نيرق ىلع بصي مثر 1١١18 ص - ١

 .اهريغ ةملكلا قوف ماجعإ الو (ةحيرض) ةطقن داصلا قوف :لصألا يف

 .«ءافولا ءافو» يف اذكو (ةبصقلا نطبتسي مث «ةبصقلاب يتلا) :ةحفصلا ييو

 عقت يتلا عضاولا نم ةبصعلاو .(ابق ضرتعي ىتح ةبصعلا .. ةبصعلاب) :لصالا ينو
 .ءابق بر

 .(بصخ يذ نطب مث ءاسوغ لخدي مث) :اهبفو

 اهطبض هذه  اسْوَعو اهلك فورحلا لامهاب (بصح ... اسوع ..) :لصألا يفو
  ةلمهملا نيعلا باب يف يدوهمسلا

 .يبلص يذب نرقي مث) :اهفو

 ىنعم ال لب «ینعم برقأ هذهو (شرتفي) ةملكي هبشأ لصألا يف (نرقي) ةملكو
 .انه (نرقي) ةملكل

 .نيتمجعم نییازب (زوزهم) مسا راركت 154 صو (زوزهم يداو) - 158 ص - ۲

 يأ - ءار هرخاو يازلا مضو نوکسلا مث حتفلاب مسالا يدوهمسلا طبض دقو

 .زورهم

۳۹ 



 ؛انه اه لحم ال (نع) ةملك (ةرحلا نم ذخأب روزهم نع لیسو) - ۱۷۰ ص - ۳

 .خلا (روزهم يبرغ لیسو) :ةلمجلا نوکت دقو اهبیاشت ةملک لصالا يو

 - (نیروسلا) ةملك ررکتسو (نیروسلا ىلإ يضفي ) :ةحفصلا هذه يو
۷۳ 

 ءافو» يف يدوهمسلا اهطبض اذکو . ةحوتفملا داصلاب - (نیروصلا) لصألا ف يهو

 -:۱۲۵۵ - «ءافولا

 يداو) : لثم ةققحم الو ةررح ريغ عضاوم ءامسأ ةحفصلا هذه يف ۱۷۲ ص4

  ةطوطخا يف ام هتباتك ةروص قفاوت ال اهضعبف (ةضیبلا وذ)و (رازحلا)و (ةنينجلا)و (كلام
 ةلحرلا» يف وه اذكو (رارخلا) ارقت نأ نكميو «فورحلا ةلمهم اهيف :يهف (رازلا) لثم
 فرحلا نأ يأ «فورحلا لامهإب (ةصعلا وذ) هبشت اهتروصف (ةضيبلا وذ) لثمو ؛ةيرصانلا
 هارأو كلم :«ءافولا ءافو» يف دروف كلام يداو امأ .دحاو فرح داصلا لبق يذلا

 .«ةیرصانلا ةلحرلا» يف وه اذكو للم فيرحت

 طقن نودب (هحسلا) ةطوطخلا يف يهف (ةجيتلا) كلاذ نم ًاضيأ - ۱۷۳ ص يفو
 .ةجبنلا :«ةيرصانلا ةلحرلا» يف يهو (ةجيتنلا) اهنیب نم سيل هجوأ ىلع أرقت نأ نكميو

 .(حبلا يف .عفدي مث) : لصألا يف اك اهباوصف (رمغلا يف عفدي مث) :ةلمج امأو

 .يدوهمسلا نع ًالقن - یشایعلا ةلحر يف درو انه ةبش نبا هدروأ امو

 .(نيروسلا لعاب تارواجف) - ۱۷۳ ص - 6

 تفلع اذاف) :ةلمجو(نیروصلا یلعاب تارواجتف) :ةطوطخحا يف اك  اهباوص

 .(تئجف) أرقت دق (ثيحف) ةملک (ةديبع يبأ لام ثيحف دوپیلا ساردم

 (تعلطأ نأ ةيدو اهنم تدع اف) - ۱۷ ص - 5

 نوكت دقو (تملع) ةملكب هبشأ يه يتلا ةطوطخملا يف ام عم فال (تدع) ةملك

 اهنم تبطع اف - ۹٩۱ -- «ءافولا ءافو» ينو (تمتع) أرقت دقو .خسانلا نم أطخ هذه

 . .هّيبن ىلع هللا اهءافأ ید
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 : اهلبق ام مثالتل (عمسن لزن ملو) :اهتءارق هجو نوکی دق (عمسی لزي ور : ةلمجو

 .خلا (اندنع رهاظت يذلاو)

 ۱۸۲ : ص ينو ۱٩۲ : ص يف اذكو (ةونع اهرثكأ ةبيثكلاو) ١175 ص - ۷

 .(ةبيتكلا) ۱۸۸و

 ةبيتك ظفلب - ةبيتك) :يدوهمسلا اهطبضو .فورحلا ةمجعم ريغ لصألا يف يهو
 .لهس فلخلاو یهتنا  ةثلثملا ءاثلاب ديبع وبأ لاقو «شيجلا يور ر ر

 يف (مكنع جرخي ام - ملعأ ام هتلاو لاق مث «مهلخت فاطف) - ۱۷۷ ص - ۸

 ضايب ًاضيأ ةطوطخلا يو (جرخي ام)و (ملعأ) يملك نيب رطس فصن ردق ضايب ةعوبطملا
 . ىرخأ تاياور نم طقاسلا مهفيو ؛ رطسلا ىلع ديزي

 : اهدعب ذإ (مكنع جرح اننأ) : ةطوطحنا يف اهءاوص (مكنع جرخي ام) ةملك نكلو

 .(انع نوجرختو)

 .(هلوسرلو هلل ادب ام مكردغ نا) :ربیخ دوبي عم رمع ربخ يف ۱۷۸ ص - ۹

 نونلا فرط نكلو (مكرقن نا) : لصألا يف اهلحتو اه موهفم ال انه (مكردغ) ةملك

 .ءاقلاك ودبي

 .(يرهزلا نع ىسوم انثدح :لاق رمع نب ناهع انثدح) - ۱۸۳ ص - ۷۰

 نب رمع نب ناؤعف «باوصلا وهو « سنوي أرقتو ماجعإ نودب (ىسوي) لصألا يف ام

 دمحم - يرهزلا نع يوري اذه سنويو «يلْيألا ديزي نب سنوي نع يوري يدبعلا سراف

 .«(بيذلا

 :نيملسملا نيب اهاومأ مسقو ربيخ نع دوہلا ءالجإ ربخ يف - ۱۸۵ ص - ۱

 (نمحرلا دبعو «نافع نب ناثعل یرقلا يداو نم هنع هللا يضر رمع مسق ام تناکف)

 .(ناکفر يه (تناكف) ةملك خلا
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 نيب ام دعابتلل بیخ لاومأ ىلع مالکلا يف اهل لحم الف (یرقلا يداو) ةملك امأ

 .نيعضوملا

 «ةطوطخنا يف ةملكلا أرقت اذكو «ربيخ يداو وهف (سرغلا يداو) باوصلا ىرأو
 .طقنلا نم اهلامهإ عم

 لصألا يفر :شمافا ينو (ةديحوو ملالْمو حبطَوْلا تناكو) - ۱۸۷ - ۲

 واولا نوکت دقو (هدحو مالسو) : لصألا ي هتأرق يذلاو (هدحو : يدقاولل يزاغلاو

 .ةحضاو ريغ لوألا

 ةبيتكلاو ملالسو ةديحو : لاومألا نم هيفو) : صاخ يداو نع ۱۹۰ : ص يف ءاجو

 .تالکلا رثكأ ماجعإ نودب نكلو لصألا يف امل قباطم اذهو (حيطولاو

 ةئامو ةئامو نوعبرأ اهنم .ةدودعم ةئامنامتو فلأ ىلع كلذف) - ۱۹۰ ص -۳

 .(ليخلل مهس

 مهس اتئامو نوعبرأ ابنم «ةدودعم ةئام ينامنو فلأ كلذف) : ةطوطخم ا يف ام ٌصتو

 .(لیخلل

 (مه اس ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع اوناکف) - 144 - ص -۶

 ةفاضا دعب مالکلا مقتسب هبو «باوصلا وه اذهو (میناهس) :لصألا يف يذلاو

 يللا نمز يف مهنأو «دوپیلا نع مالكلا ذإ - خسانلا نم تطقس اهنآ رهظب يلا (ىلع)

 - مه اهردق يتلا مهماهس يأ - مهناهس ىلع اوقب ملسو هيلع هللا ىلص

 نم هیفو «ىوصقلا لاومألا صاخ يداو لهأ غلب الف) - ۱۹۰ : ص - ۰۵
 .خلا (حیطولاو ةبيتكلاو مالسو ةديحو لاومألا

 .ةريغص اهدعب لاولاو «لادلا عم ةكبتشم ءاما نكلو (هدحو) لصألا يف يذلاو

 .ةيقاب لازت الو لخنو نصح تاذ ربح ىرق نم ةيرق - مجاب (ةدجو) نأ فورعمو
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 یوصقلا لاومألا هيف «ریخ ي داو صاح - «ءافولا ءافو» ي ةلمحلا تدروو

 ةّبش نبا باتك نع لقن يدوهمسلا نأ كش الو - حبطولاو ةبيتكلاو ملالسو ةديحولا
 .اذه

 .مدقت اك (ةدجو) اهباوص نأو .ةديحولا يف ًافيرحت یرا يننكلو

 نأ نومعزيو «يدع نب مصاع مهس جرخ مهس لوأ ناكف) ۱٩۹۲ ص -

 نب نمحرلا دبع مهس هيلي يذلا ناك مث «هعم ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهس

 .(فوع

 يردأ الو (ةدعاس مهس هباتكب يذلا) :هصن ام (هعم ناك) ةملك دعب لصألا يف

 مأ لصألا يف تلخدأ ةيشاح يه لهف «ةلمجلا هذهب دوصقلا الو «هباتكر يمض دئاع
 ! ؟اذام

 .(مارحو دّييع ةملس ينب مهس هيلي يذلا ناك مث) - ۱۹۲ ص -

 يف اك اذه ضرب مل ققحما نكلو (مارحو ديبع «ةملَس ينبا مهس) :لصألا ينو
 ونبف ىلوأ لصألا يف ام ىلع ءاقبالا ىرأو .يدقاولل «يزاغلا» يف ءاج ام راتخاو « ةيشاحلا

 اهس مث) : ةيشاحلا يف ةدراولا - ماشه نبا ةرابع امأ ةملّس ينب نم ناب مارح ونبو دّيبع

 «مارح ينبو ءدّيَبع يب :ةمللس اهس مث) : اهیاوص یراف (مارح ينبو ديبع نب :ةَمِلَس

 .ةّيش نبا باتک يف ام عم قفتت يهو

 .(يساورلا ديمح نب نمحرلا دبع) ١94 ص - ۷

 بالك ينب نم ساور ىلإ ةبسن «ةلمهم نيسو ةزمه اهدعب ءارلا مضب (يساورلا» وه

 . 5/5 :(بيدهتلا بيذبتو رظنأ

 ءدقنو لاجرو «لبا نم ًاضَوِع ناك يذلا فضنلاب مه ضرعف) - ۱۹4 ص 4
 .(ادقنو ًاضوع هدف فصن ةميق مهافوآ یتح

 اهم بسنآ (ةريخألا اضوع) ةملكو ؛لْخر مْنَج (لاخر) :اهباوص (لاجر) ةملك
۳۳۰ 



 نم ًاضرع ؛ ممه ناك يذلا) : (اضوع ناك يذلا) باوصو (ًادقنو) ةملك لباقتل (ًاضّرَع)
 .لصألا يف اك (لبا

 يف طقس عوقو ىلإ ريشي ام طقنلا نم نم ةحفصلا هذه نم ريخألا رطسلا يف عضوو

 .لِصتم مالكلاف هيف طقس ال هنأ عم «لصألا

 نم ای ری ال هللاو ىنإو ءلالا اذه نم دمحم لآ لكأي اغنا) ١95 ص 48
 --: لصألل فلاخم وه امن - ةعوبطلا يف عقو (ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تاقدص

 .لامل اذه ىف - ١
 وب م . 1

 .ريغأ ال ينإو -۲
 .ةقدص -۳

 يلع اند تین ابف) :اهنع هللا يضر ةمطاف ىلع مالکلا يف - ۱۹۷ ص - ۰

 ملل
 ةيملعلا ةنامألاف ءاحل لحم ال ةدايزلا هذهو (اهجوز) : (يلع) ةملك لبق ققحا داز

 .لصألا ىلع ةظفاحاب ضقت

 نم هضرأ نابلطب) :ركب يأ ىلإ ساّلاو ةمطاف ءيجَمربخ يف :ةحفصلا هذه يفو
 .(ريخ نه همهسو دف

 ؛ لمصألا يف ام عم قت ال قحا ةيشاحر . لصألا يف ضاي اهناكم (همهسو) ةملك
 ةيشاولسا 5 ةدايزلا عضو ىلوألا ناكو (همهسو) ةدايز ىوس ةعوبطملا يف ام صن وهو

 ,ةباتكلا نم لاخ امناكم نأ ىلإ ةراشالاو

 ىلص يللا ثارم ريغ ناسنإل تلاق انع هل يضر ةشئاع نع) - ۰ ۰ ص - ۱

 ام خمس دلع ل لس ی ل ا - ملسو هيلع هللا

 ةشئاع نأ) : لصألا 5

 .لصألا يف 2 تسيل (ريغ) ةملكو
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 : ةطوطخملا يف (یونلا ريثك) : ةحضاو ريغ ءامسأ ةحفصلا هذه يف - ۲۰۱ ص -۲

 بیذهت» يف رجح نبا همجرت - اولا ليعامسإ نب ريثك وهو «ةطقن نودب نونلاو (اونلا)

 411١/8. :«بيذبلا

 .(مهنيب همستقاف خضرب مهل ترما دقو) - ۲۰۲ ص - ۳

 .تاوصلا وهو (همسقاف) : لصألا 5

 اك (انیبور :اهباوص (امهنيب) ةملك (لخد ذإ كلذ ىلع نحن |هنيبو :لاق) :ةلمجو
 .لصألا يف

 انكرت امو ثرون ال» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ) - ۲۰۳ ص - 5

 .(؟هسفن يعي (ةقدص

 أرقت يتلا : ةطوطخملا يف ةملكلا ةروص عم قفتت الو «ینعلا ةقلق (هسفن ييعي) ةلمج

 .حضاو اهانعم نکلو حضاو ريغ ةلاللا ظفل ناك ناو (هلل يعي)

 .(ثرون ال انا ءانلهأ همعطأ ام الا ةقدص وهف ین لام لک - ٠١5 ص -۵

 .(سيمخلا خيرات نم بیوصتلاو لصألا يف فیرحت) :ةيشاحلا ينو

 نم ًاوهس تطقس ماللا نوكت دقو (ين ام لك) :لصألا يف ىلوألا ةلمجلا -۱

 .خسانلا

 .(هلهأ همعطأ) :لصألا يف اك اهباوص (انلهأ همعطا) -۲

 ىعاد ال اذغو .ةحصلا نم هجو افو (ثرون ال الأ) لصألا يف (ثرون ال انإ) -۳

 .لصألا يف ام رييغتل

 .(ًارثدم ًابوتکم هب ىتأف .يل هبتکا) - ۲۰۷ ص - 5

 (اربزم) ًرقت دقف ماجعا نودب یهف (ارئدم) لصألا يف ةحضاو تسيل (ارثدم) ةملك

 .اهتءارق هوجو خلا (ارندم)و

۳۲۲ 



 : سْمُحلا لوح - ابهنع هللا يضر ةمطاف عم ركب ينأ مالک نم - ۲۱۰ ص - ۷

 .(ًالماك هلك مهسلا اذه ماسي نأ ىلإ «ةبآلا هذه الو هيف يملع غلبي ملو)

 .خلا (ملسي نأ ال :لصألا ينو

 :ةحفصلا هذه يف ةضماغلا تالكلا نم - ۲۱۳ ص ا ۸

 .هلوسر ىلع هللا ءافأ امو :وه ديمح لوقي ذإ)

 ؟هركذ ةبسانم امو ؟ديمح نف

 يهو (اهبرضي) ىنعم اف (هسفنل اهزَحَي ملو ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر اهبرضي م)

 نل) اهباوصف (كلذ نه كلذ دعب ربخآ مث :ةلمج امأ ماجعالا نم ةلمهم لصألا يف

 .ةطوطخملا يف اك (كلذ

 هذه اف تدرو ىلا «زيزعلا دبع نب رمع ةلاسر لصأ نع ثحبي نأ نسحو

 ۲۱۲ ص نم ةلاسرلاو هركذل ماقما عستي ال امم بت ىلإ ةجاحب وه ام اهريغو تالکلا

 . لا الو ًانغِل الور : لصألا يو قّلدِل الو ءانغل الو) : اهرخآ يف ءاجو - ۲۱۷ ص لا

 ناك هل لحب هنع هللا یضر بلطلا دبع نب سابعلا قدصت) - ۲۱۸ ص - ۹

 .(ةياقسلا هل لاقي قحلا كلذف «مزمز بارش ىلع «ساّسج نيع اهل لاقي نبع ىلع « عبنيب

 .نيتملكلاب ةلص هنم مهفت ال (قحلا)و (لحلا) يتملكل ريسفت ةيشاحلا ينو

 .(لخنلا) نوكت دقو هجو امل كلملا ىنعمب (قحلا) ةملكو

 قوهصلاب هل لامب اع هللا ىضر سابعلا نب هللادبع قذصت) - ۲۱٩۹ ص ۰

 .(ةنیدلا نم ةليل ىلع «ةزوح ريبو نعم نيب عضوم وهو

 ةيدوأ نم ةوهصلا) «ءافولا ءافو» يف اك (ةروح نيبو ءَنِيَب نيب) : ةلمحلا باوصو

 هلام - ایهنع  ىلاعت هللا ىضر سابع نب هّلادبع قّدصتو : ةّبش نبا لاق .قيقعلا

 .(ةنيدملا نم ةليل ىلع «ةروح نيبو نبي نيب عضوم وهو «ةوهصلاب

۳۳۳ 



 لاسر ا الطالع اما
 السا ترا

 يداو يف اليس مقدب ةروحو نبي نأل حضاو ريغف قبقعلا ةيدوأ نم ةوهصلا نوک امأ
 عضوم قیقعلا يف نوکب دقو «قیقعلاب لصتب الو ءمضإ يداو يف ضيفي اذهو لَم
 .اذه ريغ ةوهصلا یعدب

 .ًافورعم لازي ال داو :ةروحو

 .همسا لهج ناو  يدوهمسلاك نیمدقتلا ديدحت نم - هعقوم فورعم : نيبو

 ةزوح نيب عضوم وهو راحنلاب يلع .. دیعسو ..ةحلط لزن) - ۲۱۹ ص - ۱

 .فيرحت ءامسألا هذه ي (نیوحنم نيبو لفسلا

 ىلع لوع ققحملاو «ةلمهم فورحلاو ميم نودب (راحیلاب) لصألا يف راحنلا -۱

 " يف ةملكلاو ةعوبطلا يف ءامسألا طبض يف ةقدلا مدعل هيلع ليوعتلا حصي » الو «ءافولا ءافود

 . طقن نودب (راحنلا) - ىَوصَر مسر يف - «مجعتسا ام مجعم»

 يف ركذ هلو ءآفورعم لازي ال عضوم مسا وهو (ةروح) ةلمهم ءارلاب  ةزوح  ؟

 .هريغو يركبلاك نيمدقتملا بتك

 .ًاضيأ روك ذمو فورعم عضوم - سوخنم فيحصت ب نيوحنم - ۲

 نيع .عبني يف ةقرفتم ًانويع هنع هللا يضر يلع لاومأ تناكو) - ۲۲۱ ص - ۲

 مويلا يهو ءالون نيع اه لاقي نيعو «رزین يلأ نيع اهل لاقي نيعو «ريحبلا نيع اهل لاقي

 يف طقنلا نم ناتلمهم (الوب)و (ردعلا) اتملكف تبثتلا ىلإ ةجاحم نويعلا ءامسأ

 يف ةملكلا تدرو دقف الوب امأ «باتكلا اذه ريغ يف ًاركذ ىلوألا ةملكلل رأ مو .لصألا

 يو «ةباطلا معك اغملا» يو - ۱ صا يرجها باتک يف طقن نودب تافلؤملا نم ريثك

 .ءابلا ماجعإ مدعل عفادلا وه مسالا ةعاشب لعلو .«ءافولا ءافو»

 ةهجوتم ملسو هيلع هللا لص يبنلا دجسم اهيفو) : الوب) نيع نع اهسفن ةحفصلا يفو

 .(ةريشعلا يذ ىلإ

۳۳ 



 .ةحفصلا هذه يي 57 مس | رركتو

 ءابلا (ساطسب نيع) مسا دروو ةريشعلا يِذ ىلإ ههجوتم) :اهباوص (ةهجوتم) ةملكو
 .ةمجعم تسيل لصألا ف

 .نونلاب (ساطست) مسالا اذه يف فورعملاو

 (ىتح) ةملكو .ياوصلا مشاه ونب كلم ىتح تضبق مث) :ًاضيأ ةحفصلا يو

 .(نیح) فیصحن

 نم ءالجرلا ةرحم هلو) :هنع هللا يضر يلع تافدص رکذ ي - ۲۲4 ص - ۳

 - «ءافولا ءافو» يف مالکلا درو اذک .خلا (رمحألا هل لاقي داو دیز بعش ةيحان
۹ - 

 بشر :أرقتو «ماجعإ نودب (ادبو بعس ةيحان نم) :لصألا يف يذلا نکلو
 هللا همحر  يدوُهَمسلاو .باوصلا وه اذهو .ءار نوكت نأ نم حضوأ انه واولاو (ادبو
 بسح اهريغب اهُلِدْبي وأ اهضعب كرتيف .«ةبش نبا ةطوطخم تالك ضعب ةءارق دیجی ال -
 .همهف

 _ «ةيدوعسلا ةيبرعلا دالبلل يفارغجلا مجعملا» رظنا  نافورعم نايداو دیو بغشو
 . ةكلمملا لاش مسق

 اضيأ هلو) : اتم | ًارارم مدقتملا همالك دعب ةبش نبا اهركذ دقف (الجرلا) ةملک امأ

 ةرحلا نأ ي دوهمسلا لقن دقو (ةبيصقلا هل لاقي ءالجرلا ةرح لعأب لام كدف ةيحانب
 :لاقو ةّبيَصَقْلا نع ةّبش نبا مالك دروأ مث ماشلاو ةنيدلا نيب نیا يبب , رايدب الجرلا

 .رصع يداو يقرشو ربيخ يق ةبيصقلا يداو

 َهلَدَق نأ اك «كوبت يحاونب عقت اهنأو «ةنيدملا نع ةديعب نيقلا يب , دالب نأ فورعمو
 يف» يلاتک يف اذه تققح اک (طئاحلا) مساب نالا فورعلا وه هادفو ءربيخ ةرح طسو يف

 .«ةريزحلا برغ لاش

 ما



 مجعلا» يف ءالجرلا ةرحلا نع نیمدقتلا ضعب رکذ ام عم ةبش نبا مالک تدروآ الو
 تالاكشإ هيف مالکلا اذهو) : هدعب تلق - 4۰۸ ص  ةكلمملا لاش مسق - (يفارغجلا

 :اسم ةرشك

 هزاجحا يف يلع تاقدصو «ناروح برقب ماشلا يحاون يف نيقلا ينب دالب نأ - ١

 .كَدَق برقب اهنآ ىلع ص ةبش نبا مالك يفو ةنيدلا برقب
 ءالجرلا) : هلوق نم يرجهلا نع مدقت اك «ةرح لكل ماع فصو ءالجرلا ةملك - ۲

 .(بكار الو لجار اهيف كلسي ال ىلا

 نالازي ال ادبو بغشو ءانتبثأ ام اهتحصو (ادبو تعس) ةطوطخحا يف ءاج -۳

 نمو بش نم يقرشلا لامشلا يف ةعقاولا احرلا ةرح يه امهمرقب يلا ةرحلاو ؛نیفورعم
e2 نارق  

 نم مهفي ام ىلع «يتيركلا ةرح ىعدت تناك ةرحلا كلتو « بغش لا ردحنب ام افویس

 .يرجما مالک

 اک ةرحلا هذه اهب فصو هنأل يوغللا اهانعع (الجرلا) ةملك لمعتسا ةبش نباو

 .س ناترح اهف - كدف ةيحانب يلا ةرحلا اهب فصو

 دصق هنأ رهظب .عرازم هيف اضیبلا هل لاقي داو الجرلا ةرحم هلو : ةبش نبا لوق اذکو

 داو ءاضیبل َّنأل ءادبو بغش ةيحان يتلا الجرلا ريغ يداولا اذه ايف يتلا ءالجرلا ةرحب
 ةعقاولا ضرُيوُعلا ةرح برق نم ردحتت هعورفف ادبو بش نع ديعب وهو «ًافورعم لازيال

 ضيفي ءاضيبلا يداوو «لزحلا يداو ضرْيَوُعلا ةرح نيبو هنیب لصفی ءاحّرْلا ةرح بونج

 .الاش مزالاو ابونج

 .(ةيسراف نب «كلملا دبع نب) :لصألا يف أرقتو

 .(اهم ةرمح ىضق یتح) : ةحفصلا هذه يو 64

 .۲۲4 ص مدقت اک (اهب ةزمحل يضق ىتح) رهظي اف ةلمجلا باوصو
۳۳۹ 



 نئمطي ال ام ۔ 2 هنع هللا يضر - بلاط ييآ نب يلع لاومآ ءامسأ نم اهيفو - ۲

 : لثم هتحص ىلا ءیراقلا

 .رکسلا نيع -۱

 .تاک تاذ -۲

 نيعق - 4

 ,كيعم 8

 .تاوعر س

 .(ةيعر ىعدي ةرح ىبال نيب داو كدف ةيحانب هلور -۷

 ۲۲۵ ص (نحسألا) اذکو ابنحص نم ققحتو تست ىلإ جاتحت ءامسألا هذه لك

 (ءاقتع) : لصألا يف (مهانقتعا ريبجو رز ابأو ًاحابر نأ) : ۲۲/۲۲۵ ص - ۷
 :رومأل ًاغئاس اذه ىرأ الو .(ءافولا ءافور ي ءاح ام لع ريس ققحلا اهريغف

 .هرييغتل يعاد الف «حيحص لصألا يف ام نأ : اهلوأ

 راشي ذتتیحف ضع الخ نكي ملام لصألاريفت مدعب يضقت ةيم اما : اناث
 هاري دق ًاطحخ هارأ دق اف ,فلتخت ماهفألا ذإ  لصألا يف ام كرتيو «ةيشاحلا يف كلاذ ىلإ

 .اباوص يريغ

 يلا ةعبطلا علاط نم اهکردب « هشحاف ةريثك ءاطحأ (ءافولا ءافو» باتک ي : الات

 . نتعبطلا دوجأ اهنأ عم - ققحا اهيلع لوع

 عركلا ققحاو «لصألا يف ام ىلع ةدايزلا مدعب ةيملعلا ةنامألا يضقتو : اهعبار
 اهعضوب «لصألا يف افاخدا نع ةحودنم هلو - نیوانعلا يه ًالمُج لب « تالک لخدأ
 ةيشاحلا يف

 :ةحفصلا هذه يف كلاذ ةلثمأ نمو

YY 



 .(هللا لیبس نم هللا هجو هب يغتبا) : ققحا اهلعج .هليبس نم هللا هجو هب يغتبا ١

 .(ةعرت اوب يل ناك اموچ :اهلعج :ةعرتب يل ناك امو -۲

 .(كلم ىلإ ريس هلعح ءاش ناو : ةعوبطملا ي . كلم ريس هلعج ءاش ناو ۳

 .(هتاف ام ناكم) ةعوبطلا يفو (لعفي هناف ام ناكم) :لصألا يفو - ٤

 .ىرخأ رداصم ىلع ًاداّيعا .ةعوبطملا يف ةريثك تادايزلا هذه لثمو

 لكشأ امو ءاهريغل ًالصأ َذَحَتت نأ بحي ىلا ىلوألا رداصملا نم باتكلا اذه نكلو

 .هتحص مدعب مكحلا لبق هنم تبثتلا يغبني اهتارابع نم

 وهو «ربيخو ةنيدملا نيب داور :- ةبيصقلا نع  :(ةيشاحلا) - ۲۲۵ ص - ۸
 .«عالطالا دصارم» ىلإ ةلاحالا مث (مورلا يداو لفسأ

 لاش ين» ياتك يف هتركذ ًافورعم لازي ال عضوملاو (مْودلا) اهباوص مورلا ةملكو
 ش .ةكلمملا لاش مىق ( يفارغجلا مجعم ا» يو «ةريزجلا برغ

 ىلإ عوجرلا نسحي ناكو «هئاطخا ةرثكل هيلع لوعي ال «عالطالا دصارم» باتكو

 .«لادلبلا مجعم» هلصأ

 يلع هللادبع ىضق ام اذهف) - ۲۲۷ ص 8

 ۱ .(هللا هجو يغتبأ «رکم مدق موي

 نم لوقنم - ةبش نبا ركذ ام ىلع -وهو «موهفم ريغ وه ام هيفو مالكلا درو اذك
 .اهئاجه ناصقن ىلع  هنع هللا ىضر ىلع ةقدص باتك ةخسن

 «بضتخا ىنعمب :ركم) :ةيشاحلا يف ققحملا اهرسف يتلا (ركم مدق) ةملك نكلو

 درو ا( هجو الو قحضاو ارکش) لصألا ي تدرو (ءامدلا بضتخم مدق موي نم هلعلو

 هنع هللا يضر وهو «نيثالثو مست ٩ ةنس ىلوألا یداج ٠١ ةفيحصلا خيراتف «ةيشاحلا يف

 فيكف «ماعب ةيصولا هذه خیرأت دعب يأ  نيعبرأ ةنس ناضمر رهش يف الإ - لتقي م

 !؟ءامدلاب بضتخيس هنأب لعب

۳۳/۸ 



 ناكر :ةطوطحا يف (نيثالثو عست ةنس) ةلمج دعب درو خیراتلا اذه رکذ یلعو

 دغلا لام نم) : ةلمج تدرو (۲۲۸) ص يف مث ةعوبطلا يف درت لو (نیرشعو لصألا
 .(نکس) :ةحضاو لصألا يف انه يهو (رکم موي نم

 .(اذه لثم يلع ةيصو يف تأرقف ةنيدملا تيت تيتأ) - ۲۲۹ ص - ۰

 : يه اهدعب يتلا نيبو ابنیب لصت يتلا - ةبيقعتلا ةملكو ؛ةقرولا يهتنت ةلمجلا هذهب

 هيلع هللا ىلص يا ربزلا عطقتسار وه ةعوبطلا يف ام نکلو (يبأ باتک يف تدجو)
 .(۳۳۰ ص (0) مقر ةروصلا رظنا) .هیف يتلا رودلا رکذ مث (هعطقف عيقبلا ملسو

 .عاطقتسالا يف ةيناثلاو «يلع ةيصو نع ىلوألا :نیتقرولا نيب ةلص الو

 .ةمدقملا يف اذه ىلا ةراشإلا تقبسو «باتكلا ققحم هكردي 1 امم اذهو

 اذه يف ةبش نبا خيرات نم تطقس يتلا قاروألا ىلع علطا يدوهمسلا نأ رهظيو

 نم اهعزن «يوبنلا دجسملا قيرح يف تقرتحا يتلا هبتک نيب تناك اهلعلو « عضوملا

 قوس ىلع مالكلا يف ركذ هنأ «كلاذ ىلع ليلدلاو ءاهعاجرإ لبق تقرتحاف باتكلا
 1407 ص - ؛ءافولا ءافو»  :هصن ام ةنيدملا

 هيلع هللا یلص هللا لوسر برض :لاق ناسيك نب حلاص نع ًاضيأ ةبش نبا یورو
 اهلخدف فرشألا نب , بک لبقأف ( مكقوس اذه :لاقف ريبزلا عيقب عضوم يف ةبق ملسو

 وه عضوم ىلإ کن مرج ال» : سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ءاهبانطأ عطقو
 اورجحتت ال .مکقوس اذه» : لاق مث «ةنيدملا قوس عضوم ىلإ اهلقنف یاذه نم هل ظيغأ

 .«جارخلا هيلع برضب الو

 :ةصن ام ۱۱۵۳ ص - نیا عیقب) ىلع همالك يف ركذ م 5

 يبلا دارأ امل ةنيدملا قوس يف ةمدقتلا فرشألا نب بمک ةصق بقع هش نبأ ىور
 بلا ریل عطقتسا بک لتق ال هنأ قو ربزل عضوم ذختي نأ ملسو هيلع هللا لص

 مث «ةورع راد ريبزلل رودلا نم هيفف «ريبزلا عيقب وهف هعطقف ٠ عقل ماو هيلع هللا لص

 ىلع يلا «ریبزلا نب بعصم راد هيفو «ةورع قاقز ىلإ ريبزلا نب رذنملل ٌراد اهيقرش يف

۳۳۹ 
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 يذلا قاقزلا باب ىلع بعصم نب ةشاكع لآ راد هیفو «نزام ينب تدرآ اذإ كراسي

 لآ راد هيفو «قيرز ينب يف یلعلا ينب ىلوم ينعي ءدمحم نب سيفن راد ىلإ كب جرخ
 هيفو ءامبنع للاعت هللا يضر قيدصلا ركب يأ تنب ءامسأ راد ىلإ ةدودمم ريبزلا نب هللادبع
 ريبزلا نم ةقدص اذه لك «قرطلا قرتفمب يذلا ريبزلا نب هللادبع نب تباث نب عفان تيب

 ۱ .یپنا .هدلو ىلع

 لِصَّتم هروذ هيف يذلا ريبزلا عيقب نع مالكلا نأو «نیصلا طابترا مدقت ام مهفيو

 .ةنيدملا قوس ىلع مالكلاب

 .باتكلا اذه نم هتأرق ايف يدوهمسلا لقن ام َرَأ و

 .(هنباو يريبزلا دوع ييأ تيب ايف ءرذنملا يبل اهرابداو) - ١ - ۲۳۰١
 .هتينك هذه نم نييريبزلا نع تأرق امف رأ مل ذإ ةحيحص اهارأ ال (دوع يبأ) ةملك

 الو ةرضم ريغ نكست نأ هتانب نم هرود ءرملل نور :ةحفصلا هذه يو - ۲

 .(قح اف سيلف جوزب تنختسا ناو ءاهب رضم
 مهفب اك جاوزألا اهب بغرب مل يتلا ةأرملا يهو (ةدودرملل) : (ةرود ءرملل) باوص

 .مالکلا ةيقب نم

 لصألا ينو (ِنْيَراَذ سيح يبأ نب يدع نب لفون ذختاو) - ۲۳۱ صان ۳
۶ 

2 

 .(شیبح)

 .(نّييودعلا مهج يبأ راد نيبو) :ةحفصلا هذه يو

 .خلا (مهجلا يبأ لآ راد نيبو) :لصالا يف اك باوصلاو

 .(نيراخلا دنع يذلا قاقزلا دح نمو) - ۲۳۱ ص - ۶4

 اهامها باوصلا نأ رهظیو - ۲4۹ : ص يف اذکو - ةمجعم ءاخلا تدرو اذک
 .ريمحلا ةعاب ناکم يأ ۲۳۸ ص يف اک (نيراملا)

۳۳۱ 



 یمستل تناك نا : لوقی رمع تعمسف : كْيَدَف يبأ نبا لاق) - ۲۳6 : ص ٠١

 .(ءاضقلا راد

 لوأ 5 درو اک هَّمَع نع يوري كيدف يبأ نياق (يمَع) فحصت (رمع) ةملك

 را

 ٠5 (تارخ يهو ءا مانی ناکو) :لحم لآ راد نع - ۲۳۹ صاد .

 ةزمهلا تبثي ال لصألا بتاكو (اهب معاشتی) لصألا يف اك - اهباوص (ماني) ةملكو

 ءاينغأو ءانقرفتف عيمج نحنو اهانيرتشا) :ربخلا رخآ اذه حضويو .(ماشتي) بتكف

 .(معاشْی) هيفو ۲۵۰ ص ربخلا درو دقو خلا (انرقتفاف

 : لصألا يف يذلاو (دعسل ًاكلم عفار يبأ راد تناكو) : ةحفصلا هذه يفو - ۷

 .(دعسل كلت عفار يبأ راد تناكو)

 ال هللاو ال :دعس لاقف) : عفار يأ یتیب دعس ءارش ربخ يف - ۲۳۹ صا ۸

 ۱ .(ةعيطقو «ةمجنم فالآ ةعبرأ لع كديزأ

 .ةأّرجم عفدن يأ (ةعطقم)  لصألا يف اك  اهباوص (ةعيطق) ةملك

 لعجو بايثلا جرخأ هنع هللا يضر ًادعس نأ) :ةحفصلا هذه ينو - ۹

 .(نكست نأ ةدوهجملل

 .ىرخألا رابخألا اذه ىلع لدت اك (تانبلا» اهباوص (بايثلا)

 فورعملاو - ۲۳۸ : ص يو انه ميجلاب (یّبح) مسا ررکت - ۲۳۷ : ص - ۰

 .ةلمهلا ءاح لاب (ىَّبْح)

 تعضرأ یّبج ناكو «ناغع نب ورَُعل تراص مث) :ةحفصلا هذه یو - ١

 .(رادلا ال بهوف ءرمع

 .فورصم ورمَع ذإ «باوصلا وهو (ارْمَع تعضرأ یّبح) :لصألا فو

۳۳۲ 



 .(اهنکسم اهتنیو صفح هتنبال) - ۲۳۸ صا ۲

 قلا مث ًالوأ صفح بتک رهظي اف - بتاکلا نکلو (اهتنبو ةصفح) : لصألا يف
 .ًاسوقم يب يذلا داصلا فرطب ءافا

 .خلا (ةّيمد تيبو ءهيف يه يذلا اهاكسم اهتنب ءاربزل نأو) :ةحفصلا هذه يفو

 .(هسد) مسا اذكو «ماجعإ نودب (اهنبو اربزل نأو) :لصألا يفو

 اک ال - ةففخم ةيتحتلا ةانثملا ءايلا حتفو يلا ناكسإ (ةّيمذ) ةملك طبض يف فورعلاو

  ةعوبطملا يف رركت

 :ةحضاو ريغ ءامسأ صاقو يلأ نب دعس باتك يف - ۲۳۹ ص - ۳

 .(مرحح تن ال) : لصألا يو (یجح هتنبال) ١

 .(محل) :لصألا ينو (مثجلا -۳

 .(زورین تيبو ءاملو دلاخ نبا تيبو عفر) - ٤

 .(ةدعفلا يلأ نبا دجسم ايف ىلا) :ةلمج امأ

 .ةلمهم فورحلاو (ةدعقلا ىلإ .یدجسم اهيف يتلا) :لصألا يف يهف

 اهباوص (يئارهلا) ةملك (ينارهبلا ةبلعث نب ورمع نب دادقلا) - ۲8۰ : ص - ۶

 « سايق ريغ ىلع (ينارهب) هيلإ ةبسنلا نأ الإ ءارهب ىلإ ًابوسنم ناك ناو وهف (ينارهلا)
 وه نمل يناعنصلا :لاقي اك - ۱۱۸ ص ۲ج «ريبكلا مجعلا» سايقلا ىلع (يوارج)و

 .ءاعنص ىلإ بوسنم

 .(مهر يا نب ةديس يآ راد) - 1871 ۔ ۵

 وهو 2 ۲۵۳ : ص روك ذلا وهو - ءارلاو ةدحولا ءابلاب (ةربس) فیحصت انه (ةديس)

 .ةباحصلا بتك نم هریغ يو «ةباصإلا» باتک نم (ینکلا) ي مجرتم «لیلج يباحص

۳۳۳ 



 ۳ 1 8 هه ۷ 5 9

 قاس راد اهيقرشو) :يعازخلا حيرش يلا راد ركذ ي - ۲6۷ صا 5
 .(نیورفلا

 .لصألا ي ة ورقم تسيل (نيورفلا قاس) ةملك

 ام دعبأف ءهرخآ ىلإ (دسأ ينب ضرأب لبج : نیر قاس) :ةيشاحلا يف ءاج ام امآ
 ورا قاسو «ناحطب يداو ىلع ٌعراش اهیبرغ ةنيدملا يف رادلاف «باوصلا نع نوكي

 .مصقلا يف دجن يف دسأ یب دالب يف

 (ةلضن) هباوص (ةلضف) (ةرمع نب ةلضف نب يدع نب ناعنلا) - ۲۸ ص - ۷
۳ ۳ 

 يف ةباصالا» يف رجح نبا ظفاحلا رکذ اك - ارغصم (ةليضن) لاقیو «ءافلا لدب نوتلاب

 .لوألا ةعبطلا - 4۷۱/۳ج - هتمجرت

 نب هللاديبع نب هللادبع ثدح امف رمع هدلو ضعب ناکو) - ۱ صا ۸

 .(قراعلاب هدلو يدأب هنأ « كيدف يا نبا نع سابع

 رمع) : لصألا يف اهباوص (ثدح اهیف رمع) ةلمجف ىنعملا لتخمو قفلم مالكلا اذه

 .(هللادبع نب نيسح اهيف

 .(كلذف ىّرَمَع) :لصألا يف يه (اهنأ كيدف يبا نبا نع) ةلمجو

 سابع نب هللاديبع نب نيسح ابیف مَع هدلو ضعب ناكو) :مالكلا مقتسي اذه ىلعو
 كل رادلا هذه :ًالَّثَم لاقي نأ كيلقلا دوقع نم یرمعلاو (هدلو يديأب كلذف «ىّرمع

 .ىَبقرلا اهلثمو .يلإ َتْعَجَر تم ادا َكَرْمُع

 تدرو ناو « ةقلَق ةرابعلا (هتیرذ دنع مث ( رمعم دلو يديأب) 4 صا ۱۹

 ريغ ةملك طقنلا ناکمو (... الاب مهو رمعم دلو) : لصألا يف يهو «ءافولا ءافو» يف

 ةبش نبأ ةطوطخ ةءارق 5 لهاستلا ريثك «ءافولا ءافو» بحاص يدوهمسلاو هحضاو

 .هذه

 .(مقمقلا راد قرش نيبو دوسألا نب ةعمز لآ راد نم) - ۲۵4 ص اس ۰
۳۳ 



 .(نیب) اهباوص (نم) ةملک
 ٹراحلا نب برح نب سايإ نب رماع نب هللا دبع نب رمعم ذحماو) : ةحفصلا هذه يو

 سیقاردم راد اه لاقي ىلا رادلا نيب «ةبتکلا راد اه لاقي «قیرز يب يف اراد رهف نب

 :ثراحلا نب برح ١

 (ثراحلا س سرح) : لصالا 5

 .لصألا يف ةحضاو تسيل ةبتكلا -۲
 نودب (سمرام) انهف لصألا ةباتك تفلتخاو 775 ص يناس « سيقاردم -۳

 .(سيقاردت) كانهو .طقن

 نب رفعج نع تضبق يتلا رادلا ماحنلا راد بنج ىلإ م) - ۲۵۷ ص اس ١

 .(يبحي

 يف يذلا نکلو ۲4۷ : ص درو اع القن «ءافولا ءافو» نم (نع تضبق) اتملكو
 .ماجعإ نودب (رفعج ينب) اهناكم :لصألا

 .(يدهملا ىلوم نيعم راد) - ۲۵۹۸ ص - ۲

 يف ققحلا هدروأ ام اذه ةحص دیژیو (يدهملا لوم ريصن راد) :لصألا يف يذلاو
 .(ىلصملا بحاص ريصن راد) :«ءافولا ءافو» نع ًالقن شمالا

 (بابخ) : (بابح) باوص (ناوزغ نب ةبتع یوم بابح راد) - ۲۵۸ صاع ۴
 .۲۲۱۵ مقر ةمجرتلا - «ةباصالا» يف رجح نبا همجرت دقو «ةمجعملا ءاخلاب

 .(ریذع یب يديأب ةقدص ىهو) : ةحفصلا هذه يو

 ةانثم ایهیب نيءارو ةمجعلا نيغلاب (ريرغ) باوصلا نأ كش الو (سرع) لصألا يفو

۳۳۵ 



 .(ةطبر راد) - ۲۵۹ صا ۶

 ي قرف الو « ةيتحتلا ةانثماب (ةطير) مسالا اذه يف فورعلاو «ةدحوملا ءايلاب اذک
 .ةلمهم هيف فورحلاف ؛نیتملکلا ةباتك نيب لصألا

 - «ءافولا ءافور باتک يف درو امل ةقباطم تلقن هحفصلا هذه - ۲۱۲ ص - ۵

 ۳ ع 4 ۰ ۰

 : لثم كلش نودب ًاطن وه امم لصألا يف ام فلاخم ام ايفو - ۷۹۹ ص

۰ ۳ ۳ 2 5 

 .خلا  ةنيذآ نب ةورع لا طهر وهو «معن نب لیحر ونب لزنو -۱

 .رمعي نب لجر ونب :باوصلاو

 نب ةيمأ ونب : باوصلاو خلا مهدجسم نيب ام ثيل نب رمعي نب دمحأ ونب لزنو - ۲
 .خلا مهدجسم نیب ام رمعد نب رمحا

 يعاد الو «ثیل نب رماع نب بعک نب فوع نبا وه لب «ثيلل انبا سيل رمعیف

 .لصألا يف درت مل ةملكلاو «ثيل ينب نوطب عرب فلؤملا نأل انه ثيل رکذل

 .رضْنلا باتک ىلإ شارخ نب هللاديبع نب -۳

 نم ةلمهم فورحلاو (رصنلا باتك اذح ىلإ سادح نب هللادبع نب) :لصألا يفو

 . طقنلا

 (ىزعلا دبع نب دسأ نب ةليزم نب مارح راد ىلإ) - ۲۹4 ص ا 5

 .ماجعا نودب (دسأ نب ةلوم) :لصألا يف

 .555 ص - ةبده مسا رركتو (ناؤع نب مطال نب ةبذله ونب لزنو) : ةحفصلا يفو

 باوصلاو «ةملكلا ريغف «ءافولا ءافو» ىلع دمتعا ققحا نكلو «ةمده : لصألا ينو

 - مضلاب - ةمذُهو :هحرشو سوماقلا ينف « ةغللا ءاملع هطبض اك ماو لاذلاب  ةمّدُه
 و ~B ١ ا رل ۰ ب هو

 .رعاشلا ريهز نب بعک دج وهو «ةنيزم يف ناثع نب مطال نب

 نب دلاخ نب دلاخ تنب ةنزم مأ يهو .ةنيزم هل لاقي يذلا هسفن ناغعو) : ايفو

 .(ةربو

۳۳۹ 



 ك چ رھ ہو

 .بسنلا بتك يف اك - ةربو نب بلک تب ةنيزم ا يهو : : باوصلاو

 .(بیطلا مكح يآ راد) - ۲۲۰ ص - ۷

 ةعوبطم يف درو ام ىلع اداتعا ققحلا اهريغف (بيبطلا مکح يأ راد) لصألا ينو
 .«ءافولا ءافوو

 .(مكحلا نب ناورم یوم ناوكز راد ىلإ بارعالا ةخوخ ىلإ) 758 ص - ۸

 ىلوم ناوكذ لثم لاذلاب (ناوكذ) ءامسألا يف فورعلا وه اذهو (ناوكذ) لصألا يف

 .ناوكز ال ناسيك نب ناوكذو ؛سمحألا تنب ةيريوج ىلوم ناوكذو «ةشئاع

 نم نيكس ونبو منز ونبو داح نب كلام ونب لزنو) :ةحفصلا هذه يو 4

 .(ةراّزف

 -رباج نب ورع نب نر نبا وهو - فورعلا ناويح ا مسا ىلع راح : باوصلاو

 .(نیر) ال (منز) لصألا يف يذلا ذإ «ىلوألا ةيشاحلل لحم الو

 .(ريونتلا راد اهل لاقي يتلا «یلصلا يماش ىلع ةعراشلا ميلس يبأ نبا راد ىلإ) :اهيفو

 ةملكلا فذح دقو ةلمهم فورحلا ةيقبو نون ريخألا فرحلا (نيوسلا) : لصألا يف

 ۰.۷۰۶ «ءافو»  يدوهمسلا

 .(ورمع نب بعک هوخآ ورمع نب دعس نب قلطصلا ونب ر تلزنو) - ۲۹۸ ص - ۰

 .تباوصلا وهو (ورمع نب بعك ةوخار : لصألا 2 يذلاو

 .(نيزارخلا راد) :ةحفصلا هذه فو

 (نيزازخلا) ةملكلا نأكف .ةطوقنم لوألا يازلا نا يا (نيرازخلا) : لصألا يفو

 .ٌرَحْلا وعئاب مهو

 .خلا (ينبي نأ هيلع راشأو) - ۲۷۰ ص - ۱

۳۳۷ 



 يف درو ام ىلع اداّیعا ققحا اهریغ ؛لوهجملل ينم (هیلع ريشاو) : لصاالا ي يه 2 2 7 ۱
 .لصألا يف ام باوصلا نذإو ءركذي ۸ - ریشلا  لعافلا نأ عم «ءافولا ءافود

 .(عرذأ ةثالث اهلك رودلا نيبو هنیب ساسألا داز مر :ةحفصلا هذه يفو

 يأ _ بس عضولا اذه يف (داق) ةملكو « طقن نودب (داق مث) : لصألا يف امو 1 3
 .عرذأ ةثالث رادلا ساسأ

 ءافو» تادايز نم (اباب) ةملك (اباب طالبلا متاخ ءاروزلا ىلع لعج مت) :اهيفو
 لقنو .ءاروزلا ىلع طالبلا ةيابن لعج هنأ يأ ءابنودب موهفم مالكللو .«ءافولا
 نم رادلا ًادتباف) :ريخلا كلاذ دعب ةلابز نبا نع _- ۰ _ «ءافولا ءافو» يف يدوهمسلا

 مسا ءاروزلا نأ يدوهمسلا ركذو (ءاروزلاب ساّبعلا راد دنع يذلا يأ طالبلا ةمتاخ
 !؟باب هيلع لعجي فيكف - ۱۲۲۸ ص  ةنيدملا قوسل

 .(ةمود قيرط ىلع ةرحلا رهاظب يذلا لح رصق امأو) - ۲۷۱ ص - ۲

 رئبلاو - ۱۳۲۸۹ ص ب :«ءافولا ءافو» يف اکو «لصألا ف اک (ةمور) : اماوص ةمود

 رک ذت نأ نم رهشآ هذه

 (هکلهف هعمسب ال :لاق هيلع تیتئاف) - ۲۷ ص - ۳

 .هکلتف هعمست ال - ۲۷۵ ص ربخلا نم مهفي اک - باوصلا

 يشاح ىلإ ملسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر ينثعب عوكألا نبا نجحم نع - ۲۷۵ : ص
 .(ةجاح يف ةنيدملا

 .انه ینعلا ةبيرغ یهو علصألا يف ةحضاو تسيل (يشاح) ةملك

 (رمأ نمو) ٠ ةحفصلا هذه يو

 .(۳۰۹/۳ :دئاوزلا عمجم نع تبثلاو لصألا يف أرقت ال ةملك) :ةيشاحلا يفو

 ,ةحضاو (هرمأ نمو) : لصألا 5 ةملكلاو

۳۳۸ 



 ٠ .مرسبأ مکنید ريخ نإ) :اهفو
 .اهاّمّس بك ىلع دایعالا نأو لصألا نم (ريخ) ةملك طوقس ىلإ ةيشاحلا يف راشأو
 .ةدايز ىلإ جات ال سیل مکنید نإ) :لصألا صن نكلو

 .خلا (لاق اعاو «هلقی ۸) - ۲۷۷ ص - ۶

 ىلإ ایسنو (لقت مل) : ققحا اهأرقف .ةلمهم فورحلا نکلو (لقب ) : لصألا ينو
 .لصألا

 ةلئاقملا نولتقيف «ةنيدملا لخدي یتح ماشلا نم شيج ء ين ~~ ۹ ص اس ۱۳۵

 .(هوسلا ةبابص اولتقا :نطبلا يف ىبحلل نولوقبو ءءاسنلا نوطب نورقبيو
 .«ءافولا ءافو» باتک ىلع اداتعا « ظافلألا ضعب ريبغت ىلإ ةيشاحلا يف ةراشالا عم

 نولوقیو «نوطب رقبتو «ةلتاقملا لتقت ىتح ةنيدملا لخدي ىتح) :لصألا يف يذلاو
 .(روسلا ةبابص اولتقا :نطبلا ي ىلبحلل

 ءءاسنلا نوطب نورقبيو «ةلتاقملا نولتقيف) :ًارركم ثيدحلا - ۳۰۹ ص يف دروو

 ةملك ىوس لصألا يف وه اذكو (ءوسلا ةبابص اولتقا :نطبلا يف ىلبحلل نولوقيو
 .(اسنلا نوطب رقبتو يهف (نورقبيو)

 ىتح مهعزفي رمأ ةنيدملا لهأ نيشغيلو) : ةنيدلا كرت نع - ۲۸۲ ص 15

 .(ءيش اهعوري ام اهقاوسأ يف بلاعثلا

 .(اهنوكرتي ىتح) :لصألا ينو

 .نيعضوملا ي (اهعزوي)

 (لوبت)

 .طقن نودب (قرحي) ةملكو

 .(مث ًادحأ ام باوصلاو عيبطت (مهئادحأ اهب) :ةحفصلا هذه فو

۳۳۹ 



 - ۲۸۶ ص - ۷

 , رضخ جم يذ قوف انب ىداجت تضم دق كلفلا ىأر امل ينحاص ىكب

 : لصألا يف تيبلا زجعو .تيبلا مقتسب (دق) فذحبو (تبرق دق) :لصألا يفو
 .(قوف نم) :باوصلا لعلو اذك (رضخ 0 يد قوف اهنم)

 .نانثا امهو  ءابلا باب يف و «فلتخلاو نوا 5 ید همجرت هلو .لصألا

 .(اهفاقحأ يو اهلوأ ي تای اهيف دازو) :اهيفو

 .(اهفافص ينو) :لصألا يفو

 .ةلمهم ءاتلاو ةطقن ميجلا تحت (ساجت) : لصألا يفو (رساحت) :اهيفو

 .خلا (اه اموروزت) لصألا يفو (ميمح انيف اهلامو لوقت) :ایفو

 .(مودق هنم نئاح ۰. انلدعت) - ۲۸۵ صا ۸

 .خلا (انم نئاح ...) :لصألا يفو

 : فو

 موظک ةمجاو يهف رسصت نكلو انعم اهبل ىرحاو ۲ ۳ و مع ماس ۷۹ 3

 : لصألا يو

 1 يهف رتست ... اهبلق یرحاو

 .«يناغألا» ي درو ام ىلع اداتعا ققحملا هريغ دقو

 :ةحفصلا هذه يب 785 ص - ۹

 .رظان له :لصألا ينو رظان لهأ -۱
 .ينناعأف :لصألا ينو «يناعاو -۲
 .هب ناك :لصألا يفو ءهباصأ ناک -۳

 .زاجحلا باقنأب :لصألا ينو ءزاجحلا فانک اب - ٤

۳۶۰ 



 .تالا لبق :لصألا ينو «تاوفلا لبق -

 .كباحصأ نم ةمل عم :لصألا ينو كباحصأ ةمل عم -5

 .مكناويد مكمرجن :لصألا ينو «مکناوید مكمرحم -۷

 . مبطي رهسلا :لصألا يفو «عبطت بتکلاو -۸

 .يتجهع اوباصت مل نا مکل تنمض - ۲۸۷ صا ۰

 غال نع الق

 دل ریدب) : ابیفو
 0 و باتك يف ءاج اک - ةملكلا باوصو

 و 8
 هلادبع هيلإ بتک ةنيدملا ار لب يصاعلا نب دیس نيب نبأ سلول

 : يصاعلا نب ديعس نب ةسينع ۳

 e o ۶# او 2م ر سمعا ورم سه سا ریس رع مي ۶ و

 ؟ذمنَملا ريدب اذبَتْنَم تلزنو اهلها نع غر ةبيط تكرتا
۳2 

 : هيخأ نبا ديعس هی بتكف
 رورب © و + عام 2 سارع م و هر 2

 دبنجلا بايب دوَقْعَم عوجلاو اهبارتک اهخنف ًاضرا تللح

 ةياقسلا ىلع يلا بلا :دتجلا :هريغ لاقو تَسبَع ينب راد :ذيتَج :ريبزلا لاق ا 22 هس ۱ سهم . ۶ دوو ۳2

 .ىبتنا .ةنيدلاب

 .رارض نم «يع دعاب بر اي :اهیفو

 .رارص نم رم ْدِعاَب بر اي) :لصألا يف أرقتو

 تس ۲۵۱ ےہ «ءافولا ءافو) ةنيدملا یحاون نم رارصو ؛ نزولا مقتسي هيو

 .نوجحلا لمجلاك :اهيفو

۳:۱ 



 .مودقلا وهو نفّسلاب ليع يذلا (نوفسلا) : باوصلا لعلو

 :ةحفصلا هذه يف - ۲۸۸ ص - ١

 .اہح ةأرما : لصألا يو « ءاببحل ةأرما ١

 .اماقعأب فلخ مث :لصألا ينو «اهباتقأب فلخ -۲

 .كدالت : لصألا ينو .كدالب -۳

 ماجالا ةبر :لصألا ينو «ماسجألا هبر - ٤

 كلابع بتكي :لصألا ينو .كلابع بتكت -ه
 .ماجرألا قو : ظفحأ يذلا «ماحرألا ةبقو -

 .ماشق فعنب وأ : توقاي هدروأو ماشب فقب وأ -۷

 .بلحب : لصألا ينو نبللا كل بلحي -۸

 .شيعلاب :لصألا ينو «سيعلاب ٩-

 .ةحفصلا هذه ف - ۲۸٩۹ ص - ۲

 .(حبرلا» لصألا ينو «حبذلا دجسم -۱

 يهو (ىمسم) لقنلا يف نأ الإ - ققحلا هضعب لقن قيلعت لصألا شماه ينو

 ءاهتءارق عطتسا مل ةيشاحلل ةيقب (ءيش) ةملك دعبو .حنسلا يهو (خيشلا)و (ىمسي)
 ۱ .ققحا اهفذحو

 .لصألا يف فورحلا ةلمهم (رغثلا) ةملك -۲

 .بكار ينمو :لصألا يف .بكار يفإو -۳

 .لصألا يف فورحلا ةلمهم : عيرت - ٤

 :ةحفصلا هذه يف - ۲٩۳ صاب ۳

 .يمرضحلا ربع نبا ناك

۳:۲ 



 .(يرضحلا) أرقتو (يرصحلا) اهنأك لصألا ينو
 ءاخلا رسكب - ۳٤۷ صو 744 ص نو ةحفصلا هذه يف (ناصح) ةملك طبض امأ

 ءاسّنلا نم ناضحلاو «ءاحلا رسكب  ليخلا نم  ناّصِحلا ذإ .فورعم وه ام فالخف _

 .اهحتشب

 :اف - ۲۹۶ صا ٤

 اشاعم هب ضرأ ضرالا برغو
 : لص الا يو

 : اهيفو
 بيسق نه راهناو يلع تعمج دادغبب ضارما ضارحاو 5 ی 7م ۱ و سقم 1 ۱ 0

 : لصألا ينو

 .ةيشاحلا يف اك (نفارعأو) ىلوألا ةملكلا ققحملا أرقو

 :اهيفو

 نئارقلا يک أ ىَّلصلا بوبج اندعب ری له يرعش تيل الأ
 نم ناكو «ءافولا ءافو» باتك يف ءاج ام ققحملا دمتعاف (ىلصملا عيقب) : لصألا ينو

 ءافو» باتك يف ءاج ام ىلإ ةيشاحلا يف ةراشالاو «لصألا يف ام ىلع ءاقبالا ىلوألا

 .(ءافولا

 YAY ص - درو لبصلا عیقب نآ عم

 لیاسلا نوُطُب أ ىلَصُملا مبهب اب ريت له يرمش بلاي و هو رم و ار مور هير اه هم

۳:۳ 



 :اهف - ۲۹۵ ص ۵

 .نيابتملا :لصألا يفو نمابتلا -۱

 نودب (سحلل) اهنأك لصألا يف ةحضاو تسيل (برحلل) ةملك .برحلل اعد -۲
 .(نيبلل) أرقت دقو ءطقن

 .(بتاعم) لصألا يف :بئاعم -۳

 : انه اهباوص (عيقبلا) ةملكو (عيقبلا ةيحان نم ةرحلا دنع) :نيلي نع : ةيشاحلا ينو
 .نونلاب (عيمّتلا)

 ٥ - ص 595:

 .تيبلل ةياور هذه نأكف (لیختلا) :روصقلا ةملك قوف -۱
 .(اعادتت) :لصألا يف .ىنغتت -۲

 .يموقبو :لصألا يف .يلهأبو -۳

 .ىرخأ ةياور اهنأكف (ابلكو) اهناحي لصألا يف .اكعو - 6
 .ريفزو باثتک اب ه

 ًاقايتشاو تايركذ :لصألا يف

 .يموق رثإ :يموق وحن ١

 .اهدصق نع تراجو :لصألا يف .اهدصق نع تداحو -۷
 .مارصناو فشکت : لصألا يف مارصناو دعابت -۸

 ةياور دمتعا ققحاو مسو ضييرعلا نيب :لصألا ينو . عیسو ضيرعلا نيب -۹

 .رعشلا اذهل «يناغألا» بحاص

 :ةحفصلا هذه يف - ۲۹۷ صان 5

 ال لصألا بتاكو (ىدرلا ىلع يعومدو) :لصألا ينو .ىرذلا ىلع يعومدو - ١
 .رصقلاب دل أرقت ةملكلا هذهف .ءامسألا نم ريثك ةباتك يف فلألاو ءايلا نيب قرفي

۳ 



 .(تبرغ راد) :لصألا ينو تبرغ راد كت ناف -۲
 .فاقلا یوس ةلمهم فورطاو (ابقن سیعلا) : لصألا يو انيب سيعلا -۳

 .ةحضاو تسيل (انم مه اولمحت) ةلمج نم مییلقل ةملك - 4

 :اهيف - ۲۹۸ : ص - ۷

 .لْخّنلا وذ رصقلا :لصألا ينو «لخنلاف رصقلا -۱

 يهف «ماجعا نودب لصألا يف ةملكلاو (بكارلا اهيأ) رک ذم بطاخا .هيغلبأ - ؟

 لب ارت

 .طقن نودب (بيبحلا اون) :لصألا يف بيبحلا ىوه -۳
 ۲۹٩۹:- صاد ۷

 اماسو تاقلعم فانم د بع نم ليلاهلا نم تارَصخ

 هباشت یتح ءافلا سار رکی بناکلا نأل (تارفخ) نوكت دق (تارصخ) ةملك

 ش .داصلا

 .(تاعنقم) :لصألا يف يهف تاقلعم امأ

 : ةحفصلا هذه فو

 وبارتألا کار يعمد لهناف ًاعجاس یعادف لدس یوفا اعدو

 (بارسألا) يه (بارثألا)و (ىَعاَدَت) : لصألا يف (ىعادف)و ةبيرغ (لدس) ةملک
 .لصألا يف اك

 .ءافلاب (لفي) لصألا يف (لقي) ةملكو .باحصألا قطانم لقي دلب :اهيفو

 .نورمي ةبير لهأ ال :اهيفو

 يف اکو (نورمي) ةملكب نهلع ربعي ال - ءاضيب ممج  ضيبلل عجار ريمضلاو
 .(ندرع) لصألا

۳۵ 



 .(جارخ هيف ذخؤي الو - ۳۰ ص - ۸

 ماد ام ؛ءافولا ءافو» يف ءاج امب ةربع الو .(جارخ هيف نذخؤي الور : لصألا ينو

 .هلصأل افلام

 .(دعب 07 هيف 0 6 033 484

 ظفلب ةحفصلا هذه يف تدرو اأ ةملكلا هذه ةحص 3 لدیو .هيعئابو ديدخلا

 .ديدحلا وعناص مهو (نْيِداَرَْلا)

 .داصلا لامهاب (صرحلا قوس) - ۳۰۰ ص ٠6

 -ريجلا ر رجحو ناتشالا وهو تمجعلا داضلاب (ضرحلا) : : ةملكلا باوص ىرأو

 .اهوحنو ءايشألا كلت هيف عابت يذلا قوسلا يأ

 .(فيرط نب ثعشلا نع ينوجلا نارمع ينأ نع) - ۳۰۷ ص اس ۱

 يفوت يرصبلا يدزألا بیبح نب كلملا دبع وهو (ينوجلا) لصألا يف اك باوصلا
 ۳۹/۹ : (بیذهلا بيذهت» ي رجح نبا ظفاحلا همجرت  ةئمو نب رشعو ثالث هنس

 نيعف ةدحوم ةيتحت ءابف نون اهدعب ميملاب (ثعبنملا) :ًاضيأ هيف لاقیف ثعشملا امأو
 بیذهت» يف ًاضيأ رجح نبا همجرتو «ينوجلا هنع يوري نم وهو - ةثلثم ءاثف ةلمهم
 ۱۵۹/۱۰  «بيذهلا

 .(هموق نم لجر ىلإ هل بتكأ) :ةحفصلا هذه يفو

 باوصلا وهو (يموق نم) : لصألا ينو
 تحض نيح هتئحف) : اپفو

 .«ءافولا ءافو» يف ام مدق هنکلو (تحبصأ) لصألا يف نأ ققحا رکذو

 ىلإ مجرب ريمضلا نأل (ْتْحَبّصأ) لصألا يف ام باوصلا نأ قايسلا نم رهظي نكلو
 .ةادغلا ىلإ ال رك ذم وهو (هتجف) لئاقلا

۳:1 



 .(لیسلا نطبب قّيقعْلاب ًاباتك) - ۳۰۸ ص - ۲

 .ءام هيف نكي مل ولو يداولا یرجم يأ (لیسلا نطبب) : باوصلا نأ رهظبو

 .ءاطخألا نم ولخت ال ةطوطخحلا نكلو (ليسلا) :لصألا يف ةملكلاو

 .(مهب فیش دیلاب اوناك اذإ ىتح) - ۳۰۹ ص - ۳
 اذه يف ةدراولا ىرخألا ثيداحألا يف اکو (ءاديبلاب) : لصالا يف اى باوصلاو

 .(ةنيدملا ءادیب ءءاديبلا ركذ) : بایلا

 .(اهركم ءيجيف ههركي نم  ربج نم مهنم نإ) :ثيدح ب ۳۱۰ صا ۶

 فورحلا لکو (ريخ نم مہم نإ ؛ريخ نم مہم نا) : ارقي وهو لصألا يف اك سيل
 .هجولا اذه ريغ ىلع أرقت دقو ءطقنلا نم ةلمهم

 .لصألا يف ام ىلإ ةراشإلا صنلا ريغ دقو لضافلا ققحم اب ىلوألا ناكو

 ب رمع نب هللادبع تعم :لوقي سارف ابأ تعمس) :ةحفصلا هذه ينو - ۵

 .خلا (لوقي امهنع هللا يضر

 . صاعلا نب ورمع نب هللادبع وهف نذاو مع ال ورع نب هللادبع) : لصألا 5

 ًالقن ةيشاحلا يف هتمجرت قتقحلا دروأ يذلا سارف ابأ سيل هنع یورب يذلا سارف وبأو

 نب ديزي همساو «صاعلا نب ورمع نب هللادبع ىلْوَم وه رخآ سارف وبأ لب «ةصالنلا» نع

 .۳۲۹/۱۱  «بيذهتلا بيذبت» يف مجرتم «يرصملا يمهسلا حابر

 .(نهلقثي م) - ۳۱۲ ص اي ٠65

 ..بوصأ يهو (نلقثي مل) :لصألا ينو
 لصألا ىلع تادايزو « ظافلأل رييغت كفالا ثيدح لك يف لب ةحفصلا هذه ينو

 عضوو «هتلاح ىلع لصألا يف ام كرت ىلوألا ناكو .فلزلا دهع نع ةرخأتم عجارم نم

 .هداريإب ليطأ ال ام حصأ لصألا يف ام نوكي دقف «شماحلا يف هادع ام

۳:۷ 



 ترمخف) : لصألا يف يذلاو - ۳۱۸ ص - (ًايلك يهجو ترمخف) : هتلثمأ نمو

 .باوصلا وهو (ينابلحب يهجو
 "04 ص ل (جدوها لعج 2

 (جدوفا لمحي مث) :لصالا يف ام باوصلاو
 .(ديزي اف) :باوصلاو (مكْب فيك :لوقي نأ الإ ديري اف «متکتسا مث)

 وهو) (ءام لجس اهعم) : باوصلاو لصألا يف اك - ۳۲۱ - ءام لبحس اهعم)
 ,(ولدلا

 -۳۲۱  (ةيلهاجلا ي كلذ ليق ام)
 ملک يبأل تلقف) اهيبأ نم ةشئاعل باطخلاو (ةيلهاجلا يف كل ليق ام) لصألا ينو

 مک مي) : : لصألا فو ۰۳۲۷ تب (ملكتأ مل لاقف

 رس ۳۲۷ تب (یینآ فنك تفشک نإ هللاو)

 .(فتک) أرقت دقو ( ماجعإ نودب (یننآ فنك نم تفشک نإ هللاو) : لصألا يو

 ۲۳۷۲ :ص (لهشألا دبع ينب دحأ ريضح نب ديسأ)
 .(لهشألا دبع يب وخأ) : لصألا يفو

 Tf (سانلا رواستو)

 .(نورواثتي) :۳۵۷ ص يقأبسو _ (سانلا رواثتو) :لصألا يفو
 .(راسي نب قاحسا نبا يثدح :قاحسا نب دمحم لاق) - ۳۲۵ ص ا ۷

 ريثك  «ةريسلا» بحاص وهو - ثدحاو (راسي نب قاحسأ يبأ يئدح) : تاوصلا

 .راس نب قاحسا هيبأ نع ةياورلا

 .(كفإلا لهأ نمو لاق ام ةشحافلا لهأ نم لاق نم ) :ةحفصلا هذه يو

 (كفالا) لبق ةحضاو ريغ ةملك مث (هلاق ام ةشحاف نم لاق نم) : لصألا ينو

 .نم تسیلو

۳:۸ 



 (ناسح كلذو) :ابيفو

 .(ناسح نع كلذو) : لصألا يو

 هعفنأ ال) : لصألا يفو كب وبأ لاق ريثك ال وأ ليلقب هعفنأ ال) - ۳۳۹ ص - ۸

 .هتقيرط كلتو (الاف) ابتک بتاكلا نكلو (ركب وبا ىلاف یثک الو لیلقب

 :(هنع هللا يضر لاق هنأ الإ هللا ليبس يف) :اهيفو

 .لصألا يف اك - هنع هللا ىضر ركب وبأ لاق .ةيالا (هللا ليبس يف) :باوصلاو

 .(لوعم نب كلام انثدح) :اهيفو
 «ةروسكم ميم اهلبقو ةنكاسلا ةمجعلا نيغلاب لصألا يف اك (لوغم) : باوصلاو

 .۲۲/۱۰ - «بيذبتلا بيذبت» يف هتمجرت رظنأ - ةحوتفم واو اهدعبو

 .(مهدح اوب رضب ةأرماو نيلجرب رمأ لزن الف) 5 FY ص - ۱ ۵4

 .باوصلا وهو (اوبرضف) :لصألا يفو

 (يّمَقلا) : ةبسنلا باوص (ينمقلا قاحسإ نب ثعشأ) : ةحفصلا هذه يو - ۰

 00/١". - «بيذهتلا بیذبت» يف هتمجرت رظنا - ةدلب يلإ ةبسن

 .(فيصح نع «ریشب نب باتع انثدح) - ۳۳۸ ص ١
 بیذبت» يف ءاج ام ىلع - ةمومضم ةمجعلا ءاخلاب - (فيصخ) : ایاوص فيصح

 ۰۱1۳/۳ ۷ : «بیذپلا

 .ةملس نب دمحم لاقو - ۳4۰ ص ا ۲

 .ةحفصلا هذه رخآ يف اك (ةملسم) : باوصلاو

 .(ةعفر نب دعس نبا نع) :اهيفو

 .ةطقاس لادلاو (هعفري دوعسم نبا نع) لصألا و

 .(ييذوي نمم يل نم) :اهفو
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 .(ييذؤي نمب يل نم :لصالا يفو
 .(هللا لوسر ةعاط كناف : لاقف) :ابيفو

 .(هللا لوسر ةعاط كب ام :لاقف) : لصألا يفو

 .(هرما دقعيف انرمأب وهو) :اهيفو

 .(دقعنف) نونلا ىوس لصألا يف ماجعالا ةلمهم (دقعيف) ةملكو

 .(دربلا ضراعلا) - ۳۶۱ ص - ۳

 .(دبّرلا ضراعلا) : لصألا فو

 .(نيّرم اسخأ) - ۳۳ صا 4

 .ثنوم مسالاو «ةنيزم ةليبق بطاخي وهف (َنْيَرُم يسخخإ) :لصالا يف اك باوصلاو

 .(ددق) اهباوص لعل (ردق)و

 .(ةيد) لباقي وهف (دوف) اهباوص لعل (ددقرو

 .(ييشي) : اهلعل (يشمي ال)

 .(دوقلا :ءیرب نيح ناسح لاق) "44 ص 6

 ءالمالا دعاوقب ديقتي ال بتاكلاو (دوقلا ارب نيح ناسح هلأسف) :لصألا يفو

 ءاي ىلع بتكت نأ اهقح نف روسكم اهلبق امو فلألاب (ارب) بتكف

 (انيش الوق) :اهيفو

 .(ائيس) ًأرقتو فورحلا ةمجعم ريغ لصألا يف ةملكلاو

 .(تهوشأ) لصألا يف يهو (تهوشتأ) :اهبفو
 .(تهوشتأ) :ريسلا بتك نم ريثك يف اهنأ عم

 (ةيبرب درب ام) - ۵ ص - 5

 .ماجعالا نم ةلمهم لصألا يف ةملكلاو (ةبيرب) : باوصلاو

 .(ءاحربب) : هحفصلا لوأ فو
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 .- يعبطم لوح س عیبطت انه ام لعلو (ءاحریب) : باوصلاو

 (لحام يل ِءیرما لوف) - ۳۶۲ ص - ۷

 (لحام يل «یرما لوق) : لصالا ينو

 (اعمخ ال ملعی ل) - ۳4۷ صان ۸

 (اعضخ اهل ملعب ملر : لصألا ينو

 ىرأ الو « ةيصوصل اهل سيل بيج ا ةنيمأ يأ «سمللا رسكلاب - عمخللا ققحا رسفو

 .هب تیم ام اهرهطو اهتءارب وهو «رعاشلا دارع ةلص ريسفتلا اذهل
f 

 (ةالصلل هب تواضوتي ام سانلا عم سيلو) - "58 ص د 1584

 فذج بتاكلا نكلو (ةالصلل نوأضوتي عام سانلا عم سيلو) :لصألا ينو

 .ًابلاغ ةزمهلا

 (قاحسا نب ةرسيم نب رمتعم) "58 صا ۰

 .(قاحسا نيا نع «ةرسيم نب رمتعم) : لصألا ف امك باوصلاو

 مهانیوآ هب انوزاج ام اذه ی نب هللادبع لاقف) - ۳۵۹۰ صا ۱

 .(نولتاقب ءالؤاه مث 00

 .باوصلا وهو «(انولتاقی ءالؤاه 3 : لصألا ي ي

 الإ هارن الو) : باوصلا أرقتو (انغلب هناف ناوفص الا هاري الو) : ةحفصلا هذه يو

 .فلؤملل عجري ريمضلا ذإ «ةمجعم ريغ نونلا تناك نإو (انغلب هنإف «ناوفص

 .(ناّسَح يملسلا برضل «هدی ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عطقي ملف) :اهيفو

 هد ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر عطقي ملف) : هصنو برطضم مالكلا لصألا ف

 ي اذه ىلإ ةراشالا نسحتف .(ناسح یملسلا برض ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عطق

 .ةيشاحلا
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 (هموي يف ةدابع نب دعس جرخف) - ۳۵۱ ص - ۲

 .فاقلا طقنت ۸ نإو (هموق يف) :لصألا يف أرقتو

 نومتشت هللا لوسر موق ىلإ ملأ :هنع هللا يضر رمع لاقف) :ةحفصلا هذه ينو

 .(مهونرصن مکنآ متمعز دقو مهنوذوتو - ا عه يع رم . .

 أرقت دقو (مأ) أرق الف اذهو «ةمجعم ريغ ءاثلاو ءفلأ نودب لصألا يف (مثا) ةملك

 .(مل)

 (دحاو لجر مهعم جرخ امو) :اهيف - ۳

 نم مهفي اك - ملسو هيلع هللا لص لوسرلا ىلإ عجرب ريمضلاو (هعم) :لصألا ينو
 ۱ .مالکلا قايس

 ۱ (هسلحم نم مهنم مقی م) - ۳ ص ۶

 .(هسلجم نم مهنم لجر مقي ل) :لصالا يف اك - باوصلاو

 .(ةفيطق هقوف .فاک ! هيلع راح ىلع) - ۳۵۹۲۰ ص ۵

 نم هجو مالکلا اذهلو .(ةفیطق ىلع «فاكإ ىلع راح ىلع) :لصألا يف يذلاو
 .ةحصلا

 (انيلع اوريغت ال :لاق 3 :ةحفصلا يو _ ۰۵

 ال  هقنأ رمح ةبادلا ةجاجع هلم ْتَشَع امل هنأل .(انيلع اور ال) : باوصلاو
 .هئادرب ۳۹ هفنأ

 ام هب لعف كلذف «هفرش كاطعأ يذلا قحلاب كلذ هللا در الف) - ۳۹۷ ص - 5

 (تيأر

 عضولا اذه يف (قرش) ةملكلو .ةطوقنم ريغ فاقلاو (قرش) : لصألا يف يذلاو

 .ةحصلا نم هجو
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 .(رشب نب نابح انثدح) - ۳۵۸ ص - ۷

 بيذهت» يف ًاركذ يوارلا اذهل ذجأ ملو ءايلا تحت ناتطقن (نايح) :لصألا يف
 .«ناسللا» وأ «نازيملا» يف اوركذ نمم نوكي دقو «بيذبلا

 .(تّلرت ىتح مهنیب زجحي نأ) - ۳۵۹ ص - ۸

 .(تلزن ىتح اوعتتماف ( می زجحم نا) : لصالا يو

 ١ را 6 0 |
 .( دعس يبا نبا ای یبا نيا : لاق) : ةحفصلا هذه و - ۱۷۹

 ۶ ع 58 0 00 جيو - £ ۰ 5

 نم اطخ (ينا) ةملك لعلو (دعس يبا نبا اب : يبأ نبا لاق) : لصالا ي يذلاو

 .(ةيلهاجلا ةوعد لاي ام) ۳۹۰ ص - ۰

 .(ةيلهاجلا ىوعد لاب ام) :لصألا يفو

 .(ًابيثك تمقف تقلطناف) : ايفو
 .(ًابيثك ْتْمنَق تقلطناف) :ًأرقت لصألا يف يذلاو

 .(مقرأ نب ديز نع «قاحسا نبا نع ريهز نع) - ۳۹۱ ص اس ۷۱

 - يميقلا دم نبا وه ريهز يوارلاف تاوصلا وهو (قاحسإ يأ نع) : لصألا فو

 يعيبسلا قاحسا يلأ نع يوري وهو - ۳۹۸/۳ :«بیذپتلا بیذہت» يف رجح نبا همجرت

 .مقرأ نب ديز نع يوري وهو «ثيدحلا ةمنا نم هللادبع نب ورمع همساو

 .(هوررعو هومالف) - ۳۲۷۱۲ ص ان ۲

 .هوفنعو) ًارقت دقو (هومدعو) اهنأك یرخآ ةملك لصألا يف اهناکم (هورزعو) ةملك

 ءراصنألا نم لجرو .نیرجاهلا نم لجر «نالجر لبقأف) :ةحفصلا هذه يفو

 هللا رهظف : لاق (جررخلا يب فيلح يهجلا ةربو نب نانسو «يرافغلا سيق نب هاجهج
 .ينهجلا ىلع هاجهج

ror 



 يف ام ىلع قبطني الو «ققحملا رکذ ام ىلع «ةباغلا دسأ» نم لوقنم مالکلا اذهو
 هاحهج ءراصنألا نم لجرو نيرجاهملا نم لجر نالحر لیتر :هصن يذلا لصألا

 .(ينهجلا هيلع هللا رهظف :لاق .جرزخلا يب + فيلح ربا نب نانسو «ينهجا

 .لصألا ربیغت ىلإ وعدي ام ىرأ الو

 .(هسرفل سحب موقلا لزن اذإ) - ۳۹۳ ص - ۳

 هذه ترركتو .مالكلا قايس مئالُي ال ًاريسفت (سّتخِ) ةملك لضافلا ققحا رّسفو
 - ۳٦٤ ص - تدروو ةملكلا

 - فلعلا - شیت هسرفل عمجي يأ میر :لصألا يف اك - اهباوصو
 .(رافغو نرم نم محملا قارس) :ةحفصلا هذه يفو - 4

 .لصألا يف اکو ءةحفصلا طسو ين مدقت اك خلا (جيجحلا قارس) : باوصلاو
 .(ةربو نباو هاجهج دجوف سن قلطنا) "54 ص - ۵

. 1 0 0 . 
 ىلع مالكلا يف مدقت اك  (ريبأ نبادو  فورحلا لامإب (شتحي) : لصالا يو

 ۰۳۸۲ ص

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر حر مل سانلا ثدحنو) : :ةحفصلا هذه فو - ۲

 .(هفاح ءىش ال ! لحرب ناك يذلا هلم نع

 ةتس دعب نیس ذإ .باوصلا يهو (نعظأ ام) :لصالا يف يه (لحري م) : ةملكو

 هيف ءاتلاو « لصألا يف مث : رقت دقو (هسأر نم هلأ كّال) : ةحفصلا هذه ينو
 .(هلدأ) لادلا هشت یهو « ةلمهم

 .(يب امو لاق) - ۳۹۵ ص ۷

 .(يلامو : لاق) : لصألا 5
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 .(هب فلحت يذلاو) :ةحفصلا يفو

 .ماجعالا نم ةلمهم فورحاف (هب فلحی) :لصالا يف أرقتو
 .خلا (ناکو ارکتعم ماسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناک "55 ص - ۸

 .افرصنم يأ - (ارکتعم) ةملك ققحملا رسفو

 .(ناكف ءًاركسَعُم) :لصألا يف يذلاو

 .(يَِبَأ نب هللادبعل ةيراج ةملسم تناك) - ۳۹۸ ص - ۹ 7 7 1

 .«ةباصالا»و (ةياغلا دسأ» يف اک ةكيسم اهمسا نأ ىلإ قمحا راشأو

 احیحص اهمسا - ۳۹۹ ص يف يتأيسو  نيسلا دعب ءاي ايف لصألا يف ةملكلاو

 .(میجر روفَغ نههارک | دعب نم هللا ناف) ةيركلا ةيآلا صن - ۳۹۹ ص - ۰
 ٤ ۳ ۳ ااو ےس ىف م ل 2 ورم ۵ ۶ ۰

 هناو اده ةحص لع لدبو (ميحر روفع نه نههارک | دعب نم) : لصالا يو

 .ةعوبطلا يف اك - اهژرقب ال - (اهٌورْفَت اذکه) :اهدعب هلوق ةءارق

 دمحم انثدح ؛لاله وبآ انثدح لاق ؛ ليعامسا نب یسوم انثدح) - ۳۷۲ ص - ۱
 .(قفانلا هللا دبع ىلع لص ملسو هيلع هللا ىلص يبا نأ

 راشب نب دمحم ةمجرت دروأف (دمحم انثدح) ىلع ةيشاحلا يف لضافلا ققحما ول

 : ظحالی نکلو (۲۵۲) ةنس یفوتلا يدبعلا

 رکذ ام ىلع - (۲۲۳) ةنس يفوت لاله يلأ نع يوارلا ليعامسا نب یسوم نأ - ۱

 ۰۳۳۹/۱۰ :«بیذهتلا بيذهت» يف رجح نبا
HF5 2  

 )/١51( ةنس يوت یسارلا میس نب دمحم وه دمحم نع يوارلا لاله ابا ناو - ۲

 هنع يوري هنأ ققحم ا 28 نم ةافو لبق يأ - ١96/9 :«بيذهتلا بيذهت» يف ام ىلع

 !؟اذه حصي فیکف  ًاماع نينامثو ةعستب
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 هلجا نم وهو «ةئمو رشع ةنس یفوتلا نيريس نب دمحم : لاله وبا ممع يوري نگو

 .ريخلا يوار دمحم وه هلعلف «نيعباتلا

 لص هللا لوسر دعقو) : يب نب هللادبع توم ىلع مالكلا يب - ۳۷۳ ص - ۲۳ ۲ 7 : .

 .(رثبلا ريفش ىلع ملسو هيلع هللا

 مشت اَلَو) : ةيركلا ةبآلا يف اذه دعبو «قايسلل بسانلا وهف (ربقلا ريفش) :رهاظلا
 .(وِريق ىلع

 * كلی قوقعب ما الو : لو هيلع هلا لص يبا لاقف) - ۳۷ ص - ۳ 7

 («هزذنا

 .باوصلا وهو (هْرربا لب :لصألا يف

 .(؟هنم يل رفعي اوج تق - ۳۷۵ ص ۶
 وار و اب 4 .

 َتْلَلَم ىتح «ةريثك عضاوم يف فوتو تْلْطأ .ةطوطخما نم ةقرو نيتسو نيتنثا يف عقي
 ام ةّصاخو « هدنع فوقولا ىغبني تب ام لكل اعیتتم - كلاذ لك يف  تنكامو «تللمأو

 - تصرح يذلا لصألا رهوج سیل ام «تالكلا ضعب طبضب وأ « يشاوح اب قلعتي
 يل حضتا امسح ةعوبطلا ي عقاولا فالتخالا رکذو هتلباقم ىلع 5-5 يرظن فعض عم

 يل ترس ةءارق لصألا ةءارق يف ميركلا ققحما لضفب فرتعأ ال نبح يفن ملظأل يننإو

 ْ .تالکلا نم ريثكل راهظتسالا

 ءركشيف رک ذی نأ بحي ام دهجلا نم باتكلا اذه قيفحت يف توتلش ےھف :ذاتسأللف
 ءهلضفب فرتعلا ةكراشم هلمع يف هتكراشم الإ اهيلإ ترشأ يلا يتافقو نم در امو
 ٠ لك اهاضريو .اهاضرب ىلا ةروصلاب لمعلا كلاذ زی نأ ىلع صيرحلا :هدهجل ردقلا
 .یملعلا ثارتلا ةنايص ىلع صيرح

 رسالا دمح (ةلص ثحبلل)
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 یا ماتر ورکو ی یا رص
 يكملا دهف نب هللاراحجل

 (هقه4/48941)

۳ 

 ةلمهملا لادلا فرح

 : اكدلا

 ةيراج نیعو ةليلج لیخن اهيف «ناّيعلاب دلاخ ضرأل ةيلاومو «ناسح ضرأ يبق
 ِدْعَّسلا وذ «ةكم بحاص اننمز يف اهكلم «َةَرَدَمْلا اه لاقي :ةميظع ةليصأو «ةليمج
 ‹تاكرلاو رم اهیف رهظ «تادايز لخنلا نم اهیف دازو «تاكرب ريهز وبأ «تاكرحلاو

 نم هتفيلخ وهو «ةياهن اهلعج نم هدعب اهکلمو «ةئم عستو نیرشعلا دودح يف كلذو
 راصو «ماكحلا لدعأ ءدمحم یمن وبا فی رشلا دیسلا ماظنلا ةمتاخ مارکلا هدالوأ

 ةعبرأ نم ديزأ اهمث غلب دقو «نامزلا اذه يف ةليصأ اهُيِراقت مو ,نامنألا ىلغأب اهرمث عابي

 و ءاهيف اهيدب لاقف ءمسج اهردق ةكربو «مظع نكسم ايفو «نايعلاب يفرشآ فآلا
 ةمالعلا ءابدألا يش انبحاص یالغو هّرع هللا مادا «هالعأ هيلإ راشملا اهكلام حدم

 يلع نيدلا رون خيشلا نب فيطللا دبع فطللا وبا نيدلا نیز «لوسرلا حدام «لوصولا
 يف هتلأسو «يلو هل ناكو «هب هللا عفن ةفرشملا ةكم لیزن «يعفاشلا يراصنألا يريدلا
 «ةفرشملا ةكمب ةئم عستو نيعبرأو عبس ةنس رفص نيرشع يف «هظفل نم هتعمسو همظن

 ۱ :[46] وهو

 ہم .

 سس ۳۸
 ° ۱ 1 fع ۰ ٠ وب ۲ هو هد +

 هرمث وراجشا يف جهاب ثيح نم ونساحم ي رم نطب ىلإ رظنا
 هردم اهرهز يداو رح ىف َكاَنْيَع ترظن اذا انکدلا يف هلا حسو
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 قدصأ يف «تاقثلا ضعب نم تعمس دقو :هفلز هللا لبقت «هفلأ نم لوقب
 رم و اهفخأو ًانيع اهمظعأو ءًاباجو يداو ةيدوأ طسوأ يداولا اذه نأ ( تایاو لا

 نم رشع ةتس نع «لیوط نم ةحو نوثالثو نائثا (۵) اساجوأ دّدع نأل < (4) اياوص

 نيرشعو ةعبرأ نع نيريبك نيطاريقب ةعاس لكو «ةعاس رشع ينئاب ةبجو لكو «ريصق
 كرابب ىلاعت هتلاف « ةيضاملا ةنمزألا ةدعاق ىلع «ةيدوألا ةيقب يف راج وه اك «ًاريغص ًاطاريق

 جوز یضترلا يلعو «لوسرلا ودج ةكربب ءابيلع هرظن لح نم مايا ميديو ءايبف

 .مركو فرشو ملسو هيلع هللا ىلص < لوتبلا

 ةلمهلا ءارلا فرح

 ا ر

 بوتكم ي تیارو 7 لج رحب نم هبرقل جاجا هوام « ةعورسو ةَدَح نيب یناکرثا

 مظعا نيدلا ثایغ هودبم ناطلس نأ ةئم نامثو ةرشع عبرأ ةنس مرحلا رشع عساتب خرؤم

 «يلحلاب ًاثيدحو ًايدق ةكربلاب امهدحأ ىّمَسَملا «نیلالا عيمج فقو .  يجلحلا هاش

 ناتبجو «باجو عبرأ ةيقسلا نم امهتصحو «يناكرلاب نينئاكلا «ةملس ىمسي يناثلاو

 باجو ددعو «هرابنو هليل ىبحي نیسحم ناتفورعم ناتبجوو «هراهنو هليل نيسحب ناتفورعم

 ةعاس لكو «ةعاس رشع ياب اهنم ةبجو لك « ليوط نم ةبجو نوثالثو ةتس ةعيضلا هذه
 حک ءاباجو ةيدوألا رثكأ يهو ؛ًاريغص ًاطاريق نيرشعو ةعبرأب «نیریبک نيطاريقب
 يناكرلا باجو يف روكذملا فقولاو ءاهعرازم ةوقو .اهكالم ةرثكل نایرلاو كرابملاو
 باوبآ دحأ يناه مأ باب راوج ءةفرشملا ةكمب يلا ةسردملا حلاصم ىلع وهو (؟)اهعبسب

 ةريهظ نب هللادبع نب دمحم « نيدلا لاج ةيعفاشلا يضاق ىلع كلذ تبثو «مارحلا دجسلا

 يقنحلاف «ةكمب ءاضقلا يلو نم لوأ «ةثالثلا ةاضقلا ةيقب ةيقب ىلع ذفنو « يموزحملا يشرقلا

 «يبسحلا يسافلا نيدلا يت فيرشلا يحلاملاو رسا ءايضلا نب دمحأ نيدلا باهش

 مَ



 نم نآلا ملعأ الو ؛نیمآ مهیلع هللا ةمحر «یمافلا فیطللا دبع فیرشلا هبیرق ىلبنحلاو

 ديسلا و لالا ناك يذلا .ةكم بحاص هلعلو «روكذملا فقولا ىلع ديلا عضاو وه
 .هتمجرت نم (هدقع» يف یمافلا فیرشلا هركذ اك روهشلا ىنسحلا نالجع نب نسح

 اهّیمحتسم ىلع قافنإلا مدعل اهفقاو طرش نم «ةلطعم يهف ةروك ذملا ةسردملا امأو
 .هللاب الا ةوق الو لوح الو هللا ناعتسلاو

 : ةضورلا

 امو ‹ عضاوم ةع اهنا : (ًاعضو كرتشملا» هباتك ي يوما توقاي بيدألا لاق

 . ) همظن رک ذی و رک رعش يف زاجحاب تلا ةضور

 - ىلاعت هللا همحر - يكلا دهف نب .يبحن نيدلا فرش خيشلا يمَع طخ تدجوو

 «ىبتنا .دیدش ينب فّبخ نم برقلاب رم يداوب ةيرق ةضورلا :- يضاملا مالكلا ةلابق
 ! ...اهباجو ددعو « عفانملل ةيراج ةبذع نيعو «عرازمو ليخن اهيف نآلا یهو : لوقأ

 : نابرلا

 هباتك يف يومحلا توقاي ريمألا لاق :- ةددشم ءاي اهدعب ةلمهملا ءارلا حتفب -
 ةيرق /40/ اهنم رشاعلا :- ةددشم ءايو ِءاّرلا حتفب - عضاوم ةرشع اه :هأعضَو كرتشلا»
 دقعلا» يف يسافلا نيدلا ( يق يضاقلا انخويش خيش لاقو .ةكم يحاون نم نارها رم

 كرابلا برقب نالا ییحا ءنالجع نب دمحأ ديسلا ناك ةكم بحاص نإ : ءنيفلا

 ركذ ناف ؛اهراّمد دعب اهايحأ هلعلو :لوقأ «ةثم عبسو نینافلا رشع يف هدوجو ناكو

 .اهريغ يه وأ ءاهمدق ىلع لدي اف توقاي

 هلجألو بیط اهاوهو «ةيراج ةبّذَع نيعو «ةليلق ليخت اهيف ةفيطل نآلا اهتيأرو
 فقو اهنأ ينغلب لب ءاهب قفرلا مه لصحيو ؛اهیف ةماقإلل هليخ ضعب ةكم بحاص لسري
 ءاقتعلا ىلع مهدعب نمو «نالجع نب دمحا ديسلا ديبع وأ هیخا نسح ديسلا ةيرذ ىلع

 .نآلا ىلإ مهيديأب ةيقاب يهو «هديبع نم

۳۹۰ 



 لر املاک «لیوط نم نوئالئو ةتس اهنع «ريصق نم رشع ةينامث ابنیع باجو ددعو

 ةمجعملا يازلا فرح

 : ةميزلا

 . ۱ ةيناملا ةلْخَن نم اته اك اهنإ :«هئافش» يف يسافلا نيدلا يقت فيرشلا لاق

 «ةيراج ةبذع اهنيعو «ريثك اهيف نوميللا رجشو «ليلق اهلخنو ءةلوس اهبرقبو : لوقا
 .۲....نمزلا اذه يف اهباجو ددع

 ةلمهلا نيسلا فرح

 يدلاو طخب تدجوو «یهتنا .ةيناملا ةلخن نم اهنإ : «هئافش» يف يسافلا يقتلا لاق

 فرعتو «ناطلسلا نيع اهنآ :- یلاعت هللا همحر - ىكملا دهف نب زیزعلا دبع ظفاحلا

 . ۲ «جاحلا لزانم» باتک يف اذک دعصلل امهنيب [...] نیلوسب

 .ةميرلا ةيناثلاو هذه نییگوسب هدصق لعلو لوقآ
  Ûكسور ۳

 انیع نكل «عرازمو ليخن ايفو «فئاطلا ىلإ بهاذلا راسي ىلع يهف ةلوس اماو

 «ةديدع ًارارم اهتلخد دقو «لابقتسالا يف اهنايرج ىلاعت هللا نم یجریو «لاحلا ةفيعض

 ةامملا يناينادلب يف اهتركذو «فياطللا ضعب اهيف تعمسو «فئاطلل ينرايز تقو اهنم

 , 09 ...اهنيع باجو ددعو «تاينادلبلا دئاوف يف «تابيبلا دئارفلا»

 يناكرلا نيب :- ةحوتفم نيعو واو مث ةنكاس ار اهدعب ءةلمهملا نيسلا حتفب -
 تم رل م هلع را

 .ةدج لحاس نم هبرقل حاج اهؤام «ةمّيمحلاو
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 امنأل رم يداو یرق مدقآ انا «مارغلا ءافش» يف “ساقلا نیدلا ىن یضاقلا لاق

 .. وهو دج لضف يف يهكافلا باتك يف ةروكذم

 هيلع قفاوي الف «قالطالا ىلع رم يياو ىرق مدقأ اهنإ : يسافلا لوقف لوقأ /
 وس ناك هيفو «ةيلهاجلا مایا يف ناك «ةيماشلا ةلحن يداو نأل «قاقحتسالاب
 ۷ ةدع يف لوسرلا هب ربخأ اك « ظاعتالا ةدعاس نب سقل هيف عقو يذلا ۰۲ ظاکع

 ةريسلا يف رکذ اك ةّدّهْلا يداو اذکو «ظاعتالا» ينلؤم يف اهترکذ ءراعشأو تاياورو

 . "٠ ةيرسلا كلت ريمأ اذكو «نايعألا هباحصأو مصاع نايل وب هيف لثقو «ةيوبنلا
 نكل ةَّدَح براقيو برم الی سم يداو يف لخنلا ريثك وهف ع ةعورس يداو امأو

 نم ةبجو نيثالث نع ؛ريصق 2 نم رشع مع وهو قد ربارلاو دیدخاک هنيع باجو

 e هللاو (مدقت ايل ةدوألا يف ا اذك ًاريغص نيرشعو

 فاقلا فرح

 : رصقلا

 نم «فارشألل ليغ هيف ءةلبقلا ةهج نم رباربلاو .ةميمحلا ةلابق رم يداو لفس يف
 .ةيذع نيعب سي «فارظلا نسح يب

 رشع يڻاب ةبجو لك «ليوط نم نیئالثو نينثا نع ءريصق نم رشع ةتس اهباجو ددع
 ةيدوأ بلاغك «ًاريغص ًاطاريق نيرشعو ةعبرأب «نيريبك نيطاريقب ةعاس لكو «ةعاس
 . 180 لعأ ىلاعت هّلاو مدقت اک رم يداو

 فاكلا فرح

 : ایادکلا

 اهنیعو «ةريثك بحلل عرازمو «ةليلق ليخن اهيف < ناّيرلا مامآ كرابلا يداوب ةيرق

 ةرواحم اهنوكل «كرابم اهّبح نکل « عفترتو /4۹/ دوعت م مطقت رطلا اذ . ةقيعض
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 رشع ةعبس تراصف «ةبجو نالا اهيف دیزو «ريصق نم رشع ةتس تناك ابنیع باجوو

 نيطاريقب ةعاس لکو «ةعاس رشع ينثاب ةبجو لك ؛لیوط نم ةبجو نوئالئو ةعبرأ اهم
 .اریبک اطاریق نیرشعو ةعبرا نع «نیربک

 .دهعلا اذه يف هتدهاش اک «دیزأو ثلثلاب كرابلا نمث نع لقي اهباجو نمو .

 ميلا فرح

 : كَراَممْلا

 قيرطلا هنم كلسي «ةكم نم ةلحرم ىلع «ةلخنو رم يداو نيب وهو «ةكربلا مظع ٍداو

 بحلل عرازمو «ةديدع ىرق هيف «فرصنم ةلحن ةهجل رخآ قيرط هلو «فرس يداو ىلع
 امنو «ةبوق هنيعو «فارظلا ءالصألا ءاهقفلل اهضعبو «فارشألل ابلاغ «ةديفم ةدّيَج
 تدهاش دقو «هتكربب نميتلا الإ هتيمست ببس ملعأ الو رم اهو ءاهريغ ىلع فعاضم

 يدالو ما «يتجوز نم يئاريل ۲)يدلاوو يا تا كلذلو ءاهعرازم يف كلذ
 نم محرو ءابب دالوالاو هللا ينعفن «ةيضرم هيف تاهج ضعب « ةيراشرملا بنيز ةموحرملا
 .اهفلخ

 لكو «لیوط نم نيئالثو ةتس نع «ريصق نم رشع ةينامث هنيع باجو ددع نآلاو
 «ًاريغص ًاطاريق ني رشعو ةعبرأب « نيريبك نيطاريق نع ةعاس لكو « ةعاس رشع يثاب ةبجو
 ةوقو اهکالم ةرثكل كلذو «ةَدْحَو یناکرلاو نایرلاک :ًاباَجو ةيدوألا ربكأ يهو

 ."_ نيمأ هلآو دمحمب - اهلهأ اهب عفنو ءاهيف هللا كراب ءاهعرازم

 نونلا فرح

 : ةيماشلا ةلخن

 3 ظن ریفخ داو لوأ وهو «رماع نْبا ناتسبو , جوعألا قيضُمْلا اف لاقيو

 .رضُم نم نطب «ليذُه برع هنكسي «قرشلا ةهج نم ةكم يحاوض
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 هللا همحر /۵۰/ یکلا دهف نب زیزعلا دبع نيدلا رع ظفاحلا يدلاو طخم تدجو
 ونب مهدعب اهذحا مع ؛ ةيمأ يب مايا لبق اهورمع < ‹ نييحلطال ناك هل يداو نا ؛ىلاعت ۱ روا 0 9 ا :

 هللا دبع ينأل ء(جاحلا لزانم» ٤ اذک لیذهل ةسداسلا ةئملا لوأ £ تراص < « سابعلا

 . یمهنا هرهشب توسم ريغ ۲۲۷ دمحآ نب دمحم

 ايف ةريثك یرق ىلع لمتشت اهنا : «مارغلا ءافش» يف يسافلا نيدلا يبت فيرشلا لاقو
 دّيس نبا ظفاحلا كلذ ركذ «رماع نبا ناتسب ةلخنل لاقیو «ةيراج نيعو «راجشأو ليخن
 :لاقو تلحم ىلإ - هنع هللا يضر - شحج نب هللا دبع ةّيرس ركذ 1 « هثريس 5 سانلا

 .ملعأ هللاو فيحصت هلعلو «ةفينحلا بتك يف اذك .'"”رماع نبا ناتسب ةلحن

 دقعلا» يف ًاضيأ يسافلا فيرشلا لاقو «یهتنا .ةليل ىلع ةكم نم ةلخن يداوو

 دجو «ناك ةكم بحاص يسا یی نب ةداتق ديسلا 4 تك رق رخأ يف ۳۳ت

 ىلإ هيف ءانبلا اذه راثاو ؛قارعلا جاجح هدنع سکه يداولا لیسم يف بردلا ةئيه
 ةروک ذلا ةلخن يداو نم (۹ناعبشلا لفسأب يذلا لبجلا ىلع ىنب هنأو ءنآلا
 ىبتنا .ملعأ هللاو ءنآلا ىلإ ةيقاب كلذ راثآو «ناشطعلا هل لاقي لبج ىلع ۳۷ اًبصنم

 .هيلع ناك ام ىلع اننمز يف قاب وهو «هیلا راشملا ءانبلا اذه تدهاش دقو : لوقأ

 . عضاوم ةتس ةلخن : عضو كرتشملا» هباتك يف يومحلا توقاي بتاكلا بيدألا لاقو

 0 ریرج لاق ىّوصَقلا ةا لوألا

 سیراهدلا تلت الأ ِكَِلَع َلَْب اهل تلف یوضقلا ةلحنلا ىلإ تح هه م ٩ رگ و رم هوم رو ۵ a“ ۶ ت و ل

 ةحوبسو رم نطب يف اهعمتحم < تکم نم ةليل ىلع لی نابداو «ةيماشلا هل : يناثلا

 نيب وهو ؛ناتسبلا اهعمتحمو لزانملا نرق نم بعت ةيناعلاو معلا ٤ بن داو وهو

 . ۸م نطب هيف ًادحاو ًايداو اتناك اعمتجا اذاف ءاهعماجم
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 .ةکم نم بيرق زاجحلاب عضوم «دومحم ةلخن : كلاثلا

 .يلخنلا نارمع دیسلا بسني هيلإ زاجحلاب عضوم ةلخن نطب : عبارلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسرل دجسم هب ؛ناعدي يف بصي داو ةيناملا ةلخن : سماخلا

 .نيتح موي نزاوه تركسع هبو «ملسو
 لوقي « ىهننا امهريغو بلحو دادغبب نام ةدع يف ةلخنلا برد : سداسلا

 ۰1۳۷ طقف ناعضوم زاجحلاب روهشلا نا مهوو لعادت مالکلا اذه ضعب يفو هفلؤم

 ميلا /ه1/ يهو ةيناجا ةلغ : |مهيناثو « قيضملا يهو ةيماشلا ةلخن : اهوأ ةلخنب نافرعي

 دجسملا فرعُي ملو «مدقت اکر حالا يف اهدحآ بصي «لويسو لابج ایهنیبو نابراقتم امهو

 ةيلهاج ةميدق ًاتويب ةيماشلا ةلخن يف ٌتدهاش دقو «رلسو هيلع هللا ىلص يبنلل بوسنملا

 تثدحو « ظاقيالا ةدعاس نب قل هيف عقو يذلا ۳ « ظاكع قوس لحم اهنإ :لاقي

 ركذو - ةيورم ةغل ىلع ءافلا رسكب  راجلاب تّيَمس «ةيلهاجلا مايأ يف بورح ةدع اهف
 هعجرم دنع «ةلخنب نآرقلا اوعمتسا نجلا نأ هريغ هعبتو (ةيوبنلا ةريسلا» يف ماشه نبا

 يضر سابع نبا نع «يراخبلا حيحص» يف تبث دقو ؛فثاطلا نم ملسو هيلع هللا ىلص

 قوس ىلإ نیدماع «هباحصأ نم ةفئاط يف هقالطنا دنع ناك كلاذ َّنأ ءاببنع هللا

 و مهموق ىلإ ار هتالص نم غرف ا ءرجفلا ةالص يلصي وهو هوعمسف « ظاكع

 دي نيبو ىلاعت هللا صق ام هيلع لدیو «هريغ ىلع مدقم ؛حیحصلا» يف تبث امو

 بکر هلوق ىلإ نر نویسی نجلا نم ار كل اًنفَرَص داور :لاقف

 نم ةصقلا رخآ ىلإ (زجلا نی رفت حتما ؛ هلأ يا يجو لق) : ىلاعت لاقو ۲ یی

 قوس يف درو اب ظاعّتالار ۱ ينلؤم يف ًالوطم هتركذ اک ۳ ةروسلا هذه يف مهربخ

 بوی ةلمج يداولا يف نکل «نامزلا اذه ي فرعي ال نآلا هناكم قيقحنو ( ظاكع

 يياو اهالعأ ءاهرامتو اهعرز يف اهلهأل كرابم «نيليوط نيلبج نيب ةرضن ةرضح

 عرازمو ةريزغ نيع اهنم لک يف ناکو مع يب فّیخو ءارشبو «بضتلا مث نادر

 ارارم ایهتلخد دقو «نارماع ٌبضاو نادر يبو «ناريخألا برخ مث «ةيهش

 ."[...] تیارو ءًاماع امهف ْتْفّيَصو
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 قرتاع امهدحآ «نيتقرف نوقرتفم «ليذُه مه لاقي «ةعاجشلاو ةلاجرلاب نوفورعم

 ضعبو « هيلع مهرومأ يف نولو «هيلإ نوعجري خيش مهم لكلو «ةتابن "*!|مهناثو
 ًالاح مهيلع هعزوي ًالام هيلع نولعجيو «مهخيش ةلودلا مولتف مهنيب برحلا عقي نايحألا

 . ۳۳ نيمآ ريخب انل ميو «نيعمجأ مهبو انب فطلي لاعت هللف الامو

 : ةيرُمرهلا

 ءاي مث قروسکم يازو ةمومضم ميمو «ةنكاس ةلمهم غار اهدعب ءءاهلا مضب -

 , ۲۳۷ ةددشم

# # +« 

 ىلإ - ةمدقملا يف - ةراشالا تمدقتو «باتكلا اذه ةطوطخم يف ءاج ام رخآ اذه

 .نیتفرو لع ديزي ال هلعلو « صقتنلا رادقم

 يشاوحلا

 .(انفقو) هلعلو اذك (۱)

 .لصألا يف ةحضاو تسيل (تکح نا) (۲)
 .لصألا يف حضاو ريغ طقنلا ناكم (۴)
 .(اياوص اهعفنأو) : ةطوطخلا خسان اهبتكو «ىنعملا ةحضاو ريغ (اباوص اهفخأو) ةلمج (4)
 .(ناتثا) ةملك اذكو (اهباجو) اهدورو رركتو (اهباجوأ) لصألا اذک «ه)

 نع درب  هتکربب ءاعدلا نكلو عفت مهمعأو «ةكرب ىرولا مظعأ ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نأ كشال مر

 نع درو امو .ةعدب وهف نيدلا رومأ نم مهنع دري مل امو «ةلضفملا ةثالثلا نورقلا لهأ حلاصلا فلسلا نم دحأ

 ةدج ىلع ةبقث ىنب نم ءافرشلا ىلوتسا ۸۲۰ ةنس يف هنأ - ۱۲۵/4 :هدقعلا» يف - يمافلا ركذ ام :ءانكدلا

 نالجع نب نسح ةكم ريمأ ىلع كلاذ شق كرابم نب يلع نب بليمو ةبقث نبا دمحأ نب ةبقثل ةطلسلاب اونلعأو
 نا كلاذ دعب ركذو ءاّدح ىلإ م ديدجلا ىلإ اهنم لحر مث « لعقف ءانكدلاب مهدنع لوزتلا ىلع ۳

 اودصقو فارشألا مهمرک اف «فارشألاب راصنتمالل رم يداوب ءانکدلا ىلإ علا نم اولحر داوقلا نم
 كلاذ نوکل انتلحم لزنو انب راجتسا نم لتاقت فيك : فارشألا هل لاق : مهلاتقب رمأ اذإ فيرشلا نأ 0 نم
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 دصقل ءانکدلا نم مهریغو كرايم يوذو ي يأ لآ نم ةعاج جرخ كلاف قفتأ الو .برعلا دنع نسحب ال

 هشیج مزهو حاتفم لتقف نالجع نب نسح فیرشلا یتف 3 يواتفزلا حاتفم نيبو مپنیب ةكرعم تلصحف ةكم

 .دعلا ىلإ مملا مفنا نمو ءافرشلا عجرو ۰ ةنس ناضمر ۱۲ يف كلاذ ناکو

 نب هاش مظعا نیدلا ثايغ ناطلسلا دوصقلاو ةفرحم يهو (نیدلا باتع هودبم ناطلس) ةلمج تدرو اذک

 ءاشنا نع يمافلا نيدلا يت ثدحت دقو ةلاجنب بحاص ءدوقعملا نيدلا سمش نبأ هاش ردنكسا ناطلسلا

 امنو اهفصوو ءابنم غارفلاو ابئاشنإ خيرات رک ذف ۳۲۸ ص ۱ج «مارغلا ءافش» باتک يف لیصفتب ةسردلا هذه

 اهحلاصم یلعو ةروك ذلا ةسردملاب ناکسلاو ءاهقفلاو نیسردلا ىلع هركذ مدقتلا فقاولا فقوو) : اهنع لاقي

 اهو ءلحلاب ىرخألاو ةملسب امهدحأ فرعتف ناتقيدحلا امأف «ءام ةيقسو ناتقیدح كلاذو كلاذل هارتشا ام

 ةعيضلا نيع رارق نم باجو عبرأف ةيقسلا امأو ةفرشلا ةكم لاعأ نم رم يداوب يناک اب ةفورعلا ةعيضلاب
 .هراهنو هليل روصنم نيسحب نافرعی اهنم ناتبجو ةروكذملا

 : هدقعلاا يف - يساقلا لاقو .رم يداوب يفاكرلا : توقاي لاق ««نادلبلا مجعم» يف يناكرلا ركذ دروو

 فقوو ۸۱۰ ةنس يف ةكم يف ةسردم رمع هنأ ةلاجنب بحاص هاش ردنکسا نب هاش مظعأ ت ةمجرت يف ۳

 نيع رارق نم باجو عبرأو «يفاكرلاب ةفورعلا ةعيضلاب يلح اب ىرخألاو «ةملسب فرعت امهادحإ ناتليصأ اهیلع

 .هراهنو هليل يبحي فیخب نافرعي ناتنثو ءهرابنو هليل .وصنم فیخب نافرعي ابهنم ناتنث «ةعیضلا هذه

 نيتليصأ عاب ۸۱۳ ةنس يف نالجع نب نسح ةكم ريمأ نأ - ۰ ۰۸/6 : - ًاضيأ يسافلا رکذو

 ثايغ ناطلسلا ةسردم ىلع ًافقو كلاذ نوكيل «لاقثم فلآ رشع يثاب يناكرلا نيع نم باجو عبرأو يناکرلاب

 .ناطلسلا ريزو ىلع نالجع نب نسح اهعاب ةلاجنب بحاص نيدلا

 لوزتلاو هتمدخ يف نمو وه جورخ اب تاکرب هنبا نالجع نب نسح فیرشلا رمأ ۸۲۱ ةنس يف هنأ رکذو
 .ادح اولزن ىتح دعلا نم اولحر داوقلاو يم يآ يوذو ةثيمر يوذ نم دعلاب نيذلا رثكأ نأل اولعفف « يناكرلاب

 لوأ ترکذ يلا ةضورلا يف ةياور يهو ةيلأ ةضور) :ابنمو «ةريثك اضایر «نادلبلا مجعم» يف توقاي رکذ

 :ريثك لوق يف ضايرلا هذه

 ائابخ ارصق ةيلأ ةضورب هتثبياحخ نهاصع اف

 «فورحلا رخآ ءاي اهدعب ةروسكم مالو ةنكاس فلأ مث ةحوتفملا ةزمحلاب  تيلا ةضور) :اذه لبق لاقو

 لاقيو ءزاجحلاب ةضور : قلا وهو تلألا نم وأ ءهصقن اذإ هتلأ نم «ليعاف نزو «قوف نم ةانثم ءاتو

 :رّيثك لوق. دشنآ نيتضورلا اتاك ىلعو «ةيلأ ةضور

 اثالم ادرو بکاوکلا ٍلْيَبُق اًَهئدروأ سماوخ صوخو
 اثابم ايلح ةهلضلا ظفلك حيكر ينجف نيتضورلا نم

 ائابع وأ السك اهسب م وجنلا رح تحت اهؤمظ یول
 ائابحخ ارصق تلا ةضورب هنشباح نهاصع اف

 تناك ناو اهنع ريثك لزانم دعبل فلؤملا اهركذ يلا ةضورلا ىلع ريثك مالك قبطني الو .توفاي مالک یپتنا

 .«نادلبلا مجعم» يف درو اك تيلا مسا طبضو هریک تيب درو 5١4 ص هكرتشملا» باتك يفو .زاجحلا يف
 .(ءارضنلا ةضورلا) مساب (ةقربلا) ىلع مالكلا يف ةضورلا ركذ مدقتو .لصألا يف ضايب

 الو ءهيلع علطي مل هلعلو «برعلا ةريزج ةفص» بحاص يتادمهلا مهمدقأ نمو اع نيمدقتملا لاوقأ دروي مل

 اف ءةكم ضرأ نم ةلخت يداوب ةيرق ةعرلا : هلوق دعب همجعملا» يف توقاي هدروآ يذلا ةيرق نبا تيب ىلع

 نارا : توقاي لاق - ةميمحلا ركذ دنع مّدقتلا هتيب دروآ مث - يرصع رعاش ةيرق نب مهاربا نب دمحم لوقب
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 يوتا نالجع نب دمحأ ةكم ريمأ اهايحأ لا فويخلا يف يسافلا هرکذو «ةكم يحاون نم نارهظلا رب ةيرق
 .اهکلعو ۷۸۸ ةنس

 ةنس نم) ناضمر يف : ةكم ريمأ نالجع نب نسح ةمجرت يق ٩5/۳ : ءدقعلا» يف - يسافلا لاقو

 ىرخأ ةطبرأ ىلع اهضعبو هطابر ىلع اهضعب «نائرلاو حیتفلاو قیقعلاو « ةينهاب باجو ةدع فقو ۰
 .يسافلا اهرکذ

 - لصألا يف ضاي
 لتق يمن يأ نب مزاح نب دمحأ فيرشلا نأ 444/10/55 : ءدقعلا» يف يسافلا ركذ :ةرابزلا

 كلاذكر ۷۹۸ ةنس ًاضيأ ةرابزلا يف لتق يع يبأ نب ب ةزمح نب هللاراج فیرشلا نأ ركذ اک .ةرايزلاب ۷۹۸ ةنس

 رم يداو يف امنا : يماصعلا امنع لاق هذه ةرابزلاو .۷۹۸ ةنس لتق يک ينأ نب بديخج نب بدنج فيرشلا
 .؟867/4 :؛موجنلا طمصد .ةورع يأ نم بيرق
 اذكو ۷۹۸ ةنس ةرابرثا ةعقو يف لتق يع يأ نب , حجار نب دمحأ نأ - - ۵4/۳۷/۳ هدقعلا» ًأضيأ يماقلا ركذو
 :۷۹۸ ةنس ةرابزلا يف لتق يمن يبأ نب فطاع نب دمحأ

 ناكمب هيلع نيجراخلا فارشألاب ىقتلا نالجع نب نسح نأ ىلإ ٩۰/6 :«دقعلا» ًاضيأ يسافلا راشأو
 لحفتسا هنأو نیئال وحن مهعابتأ نمو ةعبس مهتارس نم لتقف ةورع يأ نم ًايرق رم يداوب ةرابزلا هل لاقي
 .۷۹۸ ةنس لاوش ۲8 يف تناكو ةعقولا هذه دعب هرمأ

 لوق دنع (ةماعلا راد) تاروشنم - ۲۹۸ ص  يلادمهلل «برعلا ةريزج ةفص» باتك يف ءاجو : ةعزلا
 : ىعادرلا

 همّيزلا موت اهلع ةرداص ةميظسم ّيحلطلا ةعيضل
 هميقلا ةرخصلا ديرب ثيح ةيدقلا ةحوبس ىلع من
 هميمص يلتعت كيرأ ىلإ هميزعلا يذ ريسلا يف ةينطم
 .تاميدق لخن شيرق نم يحلطلا ةعيض
 لغي ناكو «ةراملا ةياغ ىلع ردتقلا مايأ يف ناكو « يمشافا هللا ديبع نب هللادبع ناتسب هيف مضوم ةعزلا

 ددعو (؟)ناورع ةنكاس نم ؛ دعس ونب هيمحبو «رخصلاب يببم ةلتاقملل نصح هيفو لاقثم رانید فالا ةمح

 ىلإ مث «ةينح تحت طئاحلا طسو يف ةراوف ىلإ يضفي «ريزغ ةلخغ يداو نم جرختسم ليغ هيفو نل هعوذج

 .لوقبلا نم عاونأو اًنحلاو زوما هيفو ريبك لجأم
 ._فلألا مهب - كيرأ ةبقع :لاقيف ناكم ىلإ فاضت ةبقع :كيرأو .عضوم :ةحوبسو
 نب نانع نأ ۷۹۰ ةنس ناضمر يف ةكم ةرامإ ىلوت يذلا نالجع نب يلع رابخأ يف يماصعلا ركذو

 غن يداوب جلا لإ ةكم نم جوخ ءرصم ناطلس لبق نم ةرامإلا هيلوتب ملع امل جرخ هلبق ةكم يلاو سماغم
 طعس» .نيقيرفلا نيب ةكرعم دعب هعم نمو نانع برهف كرتلا نم ةفئاط يف نالجع هدصقف اهب مافاف ةيناملا
 .۲۵۰/4 :«موجنلا

 فکم ةرامال ةعبات (ةميزلا ةراما) ىرقلا نم افوح ام ىلعو اهيلع قلطي « ةفورحم ةميزلا لازت ال : لوقأو)
 ناکس دادعتو « ةلبجو - ةبناملاو ,ردصلاو ءريمع ينب يداوو ةلوسو تیماشلا ةلخن : یرقلا نم اهعبتي امو
 .(ةيمسرلا ریراقتلا دحآ يف ام ىلع  ةمسن ۳۰۰۰ ةبارق ةرامالا

 قيرطلا نع ةبحان ذمصلا ةرسي ناتسبلا نم ليم ىلعو) :-۳۵۵ ص - هیفف «كسانلا» باتک دصقي هلعل
 .یمننا (نیتلوسب فرحت «ناطلسال نيع
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 .لصألا يف ضايب
 .«مارغلا ءافش» يف صنلا دجأ مو (ثلاثلا نرقلا لهأ نم وهو) هتلکت لعلو صقان مالكلاو اذك

 ةيماشلا ةلخن يف ال  ًاليك ۲۵ وحن ىلع هنم يقرشلا بونجلا يف فئاطلا برقب ظاكع قوس

 ىلع مدق هنأ - ۱۳۷۵ رصع يبلحلا ةعبط 158 ص ۴ج  «ةريسلا» يف ماشه ن نيا ركذ ام ىلع ربا صخلمو

 اوبلطف « ةكردم نب ةميزخ نب نا نم ةراقلاو لّضَع نم طهر دحأ ةعقو دعب ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر

 اذإ ىتح موقلا عم اوراس ؛ةتس مهعم لسرأف :مالسإلا عئارش مهنوملعي هباحصأ نم فن مهعم ثعبي نأ هنم

 م 3۹ میلع اوخرصتسا ده رودص ىلع زاجحلا ةيحانب لیذم ءام وهو - عیجزلا ىلع اوناک
 انا : مه اولاقف « مهولتاقیل مهنایسآ اوذخأف « مهوشغ دق فویسلا مهب ب دياب لاجرلا الإ مهاحر 5 مهو موقلا

 7 کف ا نأ قامو ا هع مكلو ةكد لمآ نم ایش مكب بیم ن دیر کوک دين امو

 ريمأ يونغلا دئرم يلأ نب دئرم ةعبرأ منم اولتقف مهولتاقف مهوقب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحص قثي

 ءرفظ ينب فيلح قراط نب هللادبعو «يئيللا ريكُبلا نب دلاخو «يسوألا حلقألا نب تباث نب مصاعو  ةتسلا

 امهو ءالتقف ةكمب اناكليَدُه نم نیربسأب شيرق نم امهوعابف نينا اورسأو نارهظلا يف كلذ دعب لتق مث رسآ

 .اهتع هللا يضر - للا نب ديزو يدع نب بيبخ
 وهو : لاق مصاع لتق يف يراخبلا هركذ اک :ةأدملا) : توقاي لاق - فذعت دقو ةزومهم فلأب - ةأدهلاو

 ةكم نيب عضومل لاقي : متاح وبأ لاقو ءيسلدنألا يركبلا ديبع وبأ هطبض اذكو «ةكمو نافسع نيب عضوم
 .یهتنا (مهولا يننل هعم ركذ لوألا ريغ وهو - فلأ ريغب ̂ ةَدَهْلا فئاطلاو

 وهو ا :دَهْلاو ءضرألا يف ةفسخلا وعو - ديدشتلا م حتفلاب _ : هه كلاذ دعب توقاي لاق مث

 د مهضعب ففخ دقو «دورقلا عضوم وهو «يويله امهيلإ ةبسنلاو ؛ فئاطلاو ةكم نيب عضوم
 لمآ ع شا لا :-هاه ةدايزب ىَدُهلا وأ يدحلا نم - لادلا فيفختب - :ةَدَهْلا : لاق مث

 (مهيدبأ هب نولسغي رعذالا هيلإ فاضيو قديو ءاسنلا هلك أت تکم ىلإ اهنم ّلَمْخُي ضيبأ نيط :ردلاو «ةكم
 .ىهنا

 ةكم نيب يذلا عضوملا نع قطنلا يف فلي ةكمو نافسُع نيب يذلا عض وا مالكلا اذه موهفمو

 نُ هارأ يذلاو يناثلا فال « لادلا ففخم وه م «ءاطاو لادلا نيب ةزومهم فلآ هيف لوألاف - فئاطلاو

 .لادلا فیفختب ايهنأو قطتلا ليهست ليبق نم اهدحأ ِق فلألا فذح نأو ءةدحاو نسالا ةغيص

 دحتب مسالا رکذ دنع قیرفتلا عم ةدحاو ةروص ىلع اهعا قطنيو «نيفورعم نالازی ال ناعضورلاو
 .عضولا

 لخن اهيف «نارهظلا رع ةبرق ةعورس نأ زاجحلا لهأ نم هب قثأ نم ينربخ : «نادلبلا مجعم» يف توقاي لاقو

 لبجلا ىلع مسالا قلطي دقو «ليدلا ينب لابج نم ةعورس دع دقف «برعلا دالب» بحاص امأ ةيراج نيعو
 يف ةمطاف يداو فويخ دحأ ةعورسو « عضاولا ءامسأ يف ريثك اذه لثمو داو وأ لبنم نم هبرقب عقي ام ىلعو

 .(ةعورص) اداص نيسلا قطنتو «هلفسا

 .(ةموللا رظنا) :(؟)ةيعيمسلا

 نع ةيحان - دعصلا ةرسي «ناتسبلا نم ليم ىلعو :- ۳۵۵ : ص  «كسانملا» باتك ينو :ةلوس
 .نيتلوسب فرعت ناطلسلل نيع - قیرطلا

 نطب دوعسم يبل يهو ةيراج نيع ان « ةلخت يداوب ةيبار ىلع ةعلق  نيسلا مضب  ةلوس : توقاي لاقو

 : هسقنل ةيرق نيا ميهاربا نب دمحم يندشنأ لاق يناحيرلا هقادبع نبا نایلس عيبرلا وبأ يندننآ .ليذه نم
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 ةيزلاو ةلوس فانكأب في بصلا يف ةلحن دالب نم يعترم

 هممطا هام تدرو عیبرل رم يداو تعج ام اذإو

 هميغ دقعي هيف ٌدّنلاو ءدرو الا انرطب هيراس ليل بر

 همیخ بانطأ رورسلا تايلاج مييلع تزز فونألا مث نيب

 ةلوسب هيلع أرق - يسافلا يأ هنأ (۸۲۲/۷۵۳) يربطلا بوقعی نب دمحم خبشلا ةمجرت يف يسافلا لاقو

 ۳۹۱/۲ :هدقعلا» .اپم ًايطخو ًامامإ ناكو «ةيناملا ةلحن نم

 برقب اهنم يبرغلا لامشلا يف عقت ءا ةعبات ؛ةميزلا برقب يهو « ةنوكسمو ةفورعم ةلوس لازت ال : لوقأو

 ؛یوس اهل لاقي ءدمحم نب سابعلل اتبع ليمب نادربلا ءارو نا «كسانلا» باتك بحاص ركذ :ىوس
 مسالا نوكي نأ دعبتسأ الو «ةنقتم تسيل هتطوطخمو باتكلا يف درو اذك .سانلا رئاسل كلاذ ىوس انويعو

 * .افرح

 رمع هنأ ۱۵۳ ةنس یفوتلا يبارشلا لابقإ ةمجرت يف - ۳۲۵/۳ :هدقعلا» يف يسافلا لاق : تايبارشلا

 «ةلخت يداوو هرم يداوب تايبارشلاب فرعت هايم اهنم ةكم لاعأب ًافاقوأ هيلع فقوو ةكمب فورعملا هطابر
 .ةسيفن ملعلا نونف يف ًابتك هيلع فقوو

 : يعادرلا لاق : يحلطلا ةعيض

 ةميّرلا مو اهنع ةرداص ةميقتسم : يحلطلا ةعيضل
 ةميرلا نيب يهف ۸ :«برعلا ةريزج ةفص» يف ءاج ام ىلع .ثاميدق لخن شيرق نم : يحلطلا ةعيض

 .(ريبكلا لیسلا) لزانلا نرقو

 .ةيرقلا :رمو :يداولا وه نارهظلا - ۷۸۷ - «مجعتسا ام مجعم» يركبلا لاق :نارهظلا

 اذه ىلإ فاضت «رم اهل لاقي ةيرق هدنعو «ةكم برق داو نارهظلاو : «نادلبلا مجعم» يف توقاي لاقو

 نبا لاق ًادقعمو ًاينارهظ نيبوث نيعلا ةرافک يف اسك یسوم ابآ نأ :رثألا يف دروو نارهظلا رم لاقبف يداولا

 وبا لاقو ترضاغو ليذهو ملسأل لیتو ةريثك نويع نارهظلا رميو .نارهظلا رم نم هب ءاجم ينارهظلا : ليمش

 كلاذ نأل نارهظلا رع تسيلو ةكم نم ةميدق ةيرق نارهظ ةيرق ىلإ ةبسن - ءاظلا رسكب - ينارهظلا :دعس

 بوقعي نب يلع مساقلا وبأ ةكم نم ةبيرق يه يتلا نارهظلاب ثدح ًاضيأ رم نطب هل لاقيو رخآ عضوم

 هنأ ركذو ظفاحلا ىوسنلا سودبع نب دمحم نب دمحأ ركب وبأ هنع ىور يوريبلا لوحكم نع ثدح قشمدلا

 ريغ ال ءاظلاب نارهظلا يه اتش عنص هارأ امو .نارهظب هنم عمم

 .(يناكرلا - ءانکدلا رظنا) : علا

 لختو نيع يهو «ةجحنا ىلع نيتلوس لابق ةبرعلا نأ : ۳۵۹ ص - «كسانلا» بحاص رکذ :ةبرعلا

 .ةكم ةهج نم ةلخن يداو لوأ يف ةبرق ةبرع ءنادلبلا مجعم» يف .توقاي لاقو « عيبر نبال
 ريمأ بيسملا نب دمحأ نب دمحم ىنب 14٩ ةنس يف :۳۳۳/۱۰ «كولسلا» يف يزيرقملا لاق :ناشطعلا

 .ناشطعلا ىمسي ةلخن يف انصح ةكمب لوسر نب رمع ناطلسلا

 wie ١ج يجرزخلل ؛ةيؤلؤللا دوقعلا» يف اذه لثمو

 .(نایرلا رظنا) :قيقعلا
 ۷۳۹ ةنس يف هنأ ةكم ريمأ يع يلأ نب ةثيمر ةمجرت يف - 4۱۵/4 :هدقعلا» يف يسافلا ركذ : ةيمقلعلا

 ءديدجلاب ةثيمرو كيلاملا هعمو ةكمب ةفيطع ماقأف : لاقو برحلا ىلإ ىدأ فالخ ةفيطع هيخأ نيبو هنيب لصح
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(1۸) 

 ؛ ةبمقلعلا يف فيفاجتلاو عوردلاو لیتو ةفيلخلا مأ طابرب ةفيطع ناكو ؛هرکسعب ةكم لخدو ةئيمر بكر مث
 نأ ىلإ اهاح نم ةيمقلعلا باب ىلع فقوف ليجاجر مهعم نكي لو ةيمقلعلا باب ىلإ نيدصاق اولازي مف
 .رفظ ةئيمر فيرشلل لصحب ملف هيف هيف ليخلل لامي ال قيض ناكلاو تقلغأ

 ىلع لوتسا يذلا قداتق فب رشلا ناك ابمو « ةفورعملا ل اختلا مبنی دب نویع نم ةيمقلعلا | كانه : لوقأو)

 .(ديدجلا نم ةييرقلا هذه ريغ كلت ةيمقلعلا نأ موهفلا 3 یدعب نم هونب اهنراما لوادتو ةكم
 نيعلاب هدروأ اذک . ةيماشلا ةلخن هنم بصي ةكم برق عضوم - ریمعلا ريغصت ظفلب : : توقاي لاق :ریمعلا

 .(ييمغلا رظنا) ةمجعلا نيغلاب - رمغلا هارو تلمهلا

 نع راكب نب ريبزلا نع ليعامسا ءانبأ قرفت ربخ ١ : «يناغألا» بحاص دروأ :ةدنك يذ رمغ
 ىلإ وهف قرع تاذ ىلإ رمغلا يف نكست ةدنك تناكو ءدعم نب ةدانج نب ةدنك نأ ربا يف ءاج امو :همع

 :هلوقب ةعيير يهأ نب رمع يعي هاياو ةدنك رمغ ىمسي مويلا
 دقرفلا اف ًادصق حبّصلا مم ةدنك يذ َرْمَع تكلس اذإ
 دك مهرلإ ىلع امإو یوفا یمن اّنِإ كلانه
 : مضوملا كلاذ رمغ ءالا نأل ريمغلا ىمس :رذنملا وبأ لاق .ريثكلا ءالا وهو رمغلا ريغصت ظفلب :ريمغلا

 .ناتسبلاو قرع تاذ نیب مضوم
 - ةكم ىلإ اهدعب يأ  لايمأ ةعبس قرع تاذ نيبو ريمغلا نيب نأ - ۳۵۱  «كسانملا بحاص ركذو

 لاقىف ًاضرأ موزخم يتب نم سان هيف ذحتاف ةدنك يذ رمغ ةيلهاجلا يف هل لاقي ناكر يمغلا ناتسب : توقاب لاقو

 .بارخ رثك تيناوحو نيعلا ءام ايف عمتجي ةكربو ةيراج نيع ريمغلابو :ًاضيأ يبرحلا لاقو .ريمغلا ناتسب هل
 .ناتسبلاو قرع تاذ نيب عضوم :ريمغلا :رصن لاقو (؟)ةرطلا هل لاقي لبج لايمأ ةسمخح نيعلا ءاروو

 44/4 :«نفلا دقعلا« باک يف ءاج ام ىلع - دیدش ينب فيخ يف لغ : ةجئافلا

 .(ناّيرلا رظنا) : حفلا
 تاذ هب هلاقي ةلخنب ًافيخ يجحلا هاربا نبا ناثع نب هللادبع يدهلا عطقأ ۱۰ ةنس يف : عیوقلا تاذ
 هةکم خيرات» باتك يف ءاج ام ىلع رانید فالا ةعبسب كلاذ دعب يدهملا ةالوم ةرينم نم هعابف « عيرقلا
 رردلا» بحاص ربخلا لقنو - ٩۳۷/۷ :«برعلا» ةلجم رظناو یييهاربا ماقم ىلع مالکلا يف « يهك افلل
 .«دئارفلا

 (ناطلسلل ةيعيمسلاو ةموللا ایه لاقي ناءام لیع نادربلا ءاروور : ۳۵۶ - «كلسانم» يف لاق :ةموللا
 .یهننا

 .مالسلا فيخ رظنا) :ةيول
 .(يدالوأو) : باوصلا لعلو اذك (۲۰)

(Y1) عابتأ - هلآ ةكربو مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ةكرب نأ كش الو «فلسلا نع دري مل ام (هلآو دمحم) : : ةلمج 
 .تلسلا نع روثألا ىلع ةيعدألا يف راصتقالا يغبني نكلو لاضلا الا هركتي ال امم  هتقيرط

 نارهظلا رم ةيحانب ةكم نم ةريسي لايمأ ىلع 1١419 / : ؛مجعتسا ام مجعم» يف يركبلا لاق : ةت

 تيمس نجمي نجم نم ةلعف نوکت نأو «نانجلا يهو اهب لصتت نيتاسبب ةنح ىست نا لمتحي : : حتفلا وبأ لاق
 اذهف ةيمستلا تبجو نيرمألا يأل امأف ةبيرملا مع ةعنص هبجوت ام اذه اهب ناك نوجا نم نم ًابرض نأل كلاذب
 نافرشم نالبج ليفطو ةماش اهضرأبو ؛ةنانكل يهو ةكم نم ديرب ىلع ةنجم :هريغ لاقو .ربخلا هقيرط رمأ
 وبأ لاقو « تافرعو ىنمو ةكم قاوسأب ايبنع ءانغتسا زاحلا وذو يه «رهدلا نم ثيدح ذنم تكرتو ءابيلع

 .رفصألا هل لاقي لبج ىلإ تارهظلاب ةنحم :ةديبع
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 - ءافخالاو رتسلا وهو ةنجلا نم ناکلا معا نونلا دیدشتو حتفلاب ةنمم : ؛نادلبلا مجعم» يف توقاي لاقو
 اهلبق هنم نورشعلاو .ةدعقلا يذ رعخآ نم مايأ ةرشع ماقت تناكو ابنم ديرب ردق ىلع ةكم لفسأب وهو رفصألا هل لاقي لبج برق نارهظلا رب نم تناكو : يممصألا لاق «ةيلهاجلا يف ناك برعلا قوسل مسا ةنجبو

 لاقو .ةيورتلا موب وهو ةفرع ىلإ عساتلا يف نوفرمی مث ةجحلا يذ نم مايأ ةثالث ةنجم دعبو « ظاكع قوس
 :بيؤذ وبا لاقو .ةفرع دنع ةنحم :يدووادلا
 يلغن الو لالقلا يف وفصت ةنحم اب ینآ مث ءنافسع اب یفارف

 لئلا يتبل ليج ةنحم : يعمصألا لاقو ءةصاخ لئلا ينيل وهو ةكم نم لايمأ ىلع دلب ةنحم :ليقو
 :لثمتي ناك اف لالب دارا هايإو «ليفط بنجم ةماتب ةصاخ
 8 ا 0 0 1
 لیلجو رضدا يلوحو داوب ةلبل نتییا له يرعش تيل الا
 ليفطو ةماش يل نودبي لهو ةنحب هايم اموي ندرا لهو

 ءيف - ءيفلا ءاقبب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأو : ةنماثلا ةنسلا ثداوح - «يربطلا خيرات» ينو

 .ريرج نبا ركذ اذك .نارهظلا رم ةيحانب يهو ةنجمب - نينح
 ةنانكل قوس يهو «ابنم ديرب ىلع ةكم لفسأب قوس ةنحم - ۱۲4/١: :«ةكم رابخأ» يقرزألا لاقو

 : (نيتببلا دروأو) لالب ايف لوقي يتلا يهو .ةنانک ضرأ نم اهضرأو
 .ةنحم ىلع نافرشم نالبج :ليفطو ةماشو

 برق ةينث :رخ ذإ : ٠جاتلا» بحاص نع لوألا تيبلا حرش يف لقن انیح سحلم يدشز ذاتسألا برغأو

 تابنلا نم نيعون دارأ رعاشلا نأ رهظي يذلاف  ةكم برق داو : ليلج : توقاي لوقو «ةنيدملا نيبو اهنيب ةكم
 ..نیفورعم

 نسح نب تاکرب فیرشلا ةمجرت يف ةطوطحنا نم (49)لا ةقرولا «نيمكلا ردلا» باتک يف دهف نبا لاقو
 .ةّنحي هايم ًايدق ةفورعلا «ىوطألاب يتلا رثبلا رّمعو :(ه۸0۹/۸۰۱) نالجع نب

 .(ةمطاف يداو رظنا) :ةردملا
 يداو عمتجمي هدنع ةكم يحاون نم - ءارلا دیدشتو ملا حتفب رم - : «نادلبلا مجس» يف لاق : رم

 ,ادحاو ايداو ناريصيف نيتلخنلا

 .1 مجعتسا ام مجعم» و «كسانلا» باتک يفو

 موقي ال ةنيدلاو ةكم نيب عضاولا ءامسأ لیلعت يف مالک ر ثكل : لوقأو .اهئام ةرار رم تيم :ريثك لاقو

 .(«كلسانلاو باتک يف هلم افرط رظنارو «ملعلا نم ساسا ىلع

 ةكم ىلإ هنودو «ميعنتلا فرسو رم نيبو لايمأ ةتس ةكم ىلإ فرس نمو «لايمأ ةعبس فرس ىلإ رم نمو
 .خف ًاضيأ نيليم وحنب هدعبو ؛نالیم معنتلا نيبو هنيب ةشئاع دجسم

 اناك نافسعو ارم نأ ليعامسا دلو قرفت يف راكب نب ريبزلا نع - ٠١٤/١١ «يناغألا» بحاص لقنو

 .رازن نبا ةعيبرل
 رصقو دلج اذ مكنم ناك نم : مه تلاق دزألا ةنهاك ةفيرط نأ 44/١ :«ةکم رابخأ» يقرزألا لقنو

 رک ذي لاق تباث نب ناسح نأ ركذ مث فعازخ تناكف ءرم نطب نم كارألاب هيلعف «رهدلا تامزأ ىلع ربصو
 :ةكمب ةعازخ عازخما

 رکارک لولح يف انم ةعازخ تعرخت رم نطب انطبم الف
 اهنوخ) تراسو ةكمب تیقبف اهتوخإ نع ةعازخ تعزخ رم نطببو :«مجعتسا ام مجعم» يركبلا لاقو

¥ 



 .(ثيبلا رکذو) تباث نی« ناسح لاق ءمرعلا ليس مايأ ماشلا ىلإ

 .اهوح امو رم اولزتف ةعازخ تعزخناو تقرفت دزألا نأ كلاذو ةعازخ لزانم نم رم :ًاضيأ لاقو
 امهرج اولتاقو نارهظلا رم اولزن ةعازخ نأ توريب ةعبط ۵۲۸/4۹۸/۲ ::هخيرات» يف نودلخ نبا ركذو

 نافسع :مارحلا دجسملا ورضاح « سابع نبا نع 447 :«مجعتسا ام مجعم» يف يركبلا دروأو

 ۱ .نارهظلا رمو نانجضو
 عم اك : لاق هللادبع نب رياج ىلإ هدنسب قيبروألا ةعبطلا ٩1 ص ؛ةكم خيرات» يف يهكافلا یورو

 هنم دوسألاب مکیلع» : : ملسو هيلع هللا ىلص لاقف ثابكلا يبتجن ,نارهظلا رع ملسو هيلع هللا للص هللا لوسر
 .«هييطأ هنأف

 ىلإ ملسو هيلع هقلا ىلص هللا لوسر راس ءاضقلا ةرمع تناك ةرجفا نم عباسلا ةنسلا ينو : يربطلا لاقو
 امو :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف نارهظلا رب هيقلف صفح نب زركم شيرق هيلإ تلسرأف ةكم

 شيرق ىلإ جز ينم ابيرق نوكي نكلو مهیلع حالسلا لاخدإ دیرا امو ءافولاب الإ اريبك الو انس تفرع
 ٩۷ مهريخأف

 نارهظلا رم لزن ىح نیملسلا نم فالآ ةرشع يف هيلن هنا لوسر راسف ةكم حش ناك ؛ةناثل ةنسلا قو
 سبح نأ سابعلا 2: هللا لوسر رمأو یاقرو نب لیدبو مارح نب مکحو برح نب نایفس وبأ هيلع مدق هيفو

 . "نيملسلا ةوق دهاشيل يداولا نیضع لبحلا مطخخ دنع نايفس ابأ

 رماع نم صفح نب زركم هلتق حوللا نب ب ديزي نب رماع لتق رم يفو - ۰ ؛یّنلا» يف بيبح نبا لاقو
 00 شي رق نم يول نب

 يذلا باطخلا نب رمع درو ءاليم رشع ةتس تيبلا نيبو رم نيب :«مجعتسا ام مجعم» يکي لاقو
 .نارهظلا نم تيبلا عادول فاوطلا كرن

 ةزع ريثك لافو .نارهظلا رم كع لزانم تناك : بیسلا نب ديعس نع - ۱۲۱۲  ًاضيأ يركبلا لقنو

 ضرألا نم قرعب ًاباتك ةلخنو رم نيب يداولا نطب يف نأل كلاذب تیمس :ناسغ وبأ لاقو .امترارمل رم تیع
 .ءارلاب ةلوصوم ريغ ملا نأ الا رم ءاجه ضيا

 ؛تاوارفصلا نم طيب یتح نارهظلا رم یندأ يف يذلا ليلا لزني مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لزتم نيب سيل ةكم ىلإ بهاذ تنأو قيرطلا راسي نع ليسلا كلاذ نطب يف لزني

 نيغلابو هيناث رسکب غبار :ًاضيأ لاقو .شيرق حلص دنع لزن كانهو ءرجح ىمرم الإ قيرطلا نيبو ملسو
 ونب یضف تقرفت دزألا نأ كلاذو ةعازخ لزانم رمو رم نم وهو «ةفحجلاو ةنيدلا نيب عضوم - ةمجملا
 :ريثك لاقو ... الوح امو ارم اولزنف ةعازخ تزختاو «ماشلا ىلإ ةنفج

 فكتتي نأو ىزغي نأ سانلا نم غبارو رم نيب انعلم نحو
 .دوجآ وهو - فکتن ذإو «یزغن ذا :یوربو

 نيبو « غبار يداو وه يذلا رم نيبو نارهظلا رم نيب طلخ هيف ص نم هنأ (غبار) نع يركبلا لوقو
 .اهريغ ىلعو اہم دحاو لك ىلع قلطي رم ماو ؛ةليوط ةفاسم نیعضولا

 لزتب ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ناک : لافو اليم ۲۳ رم نطبو نافسع نيب نأ «كسانلا» باتك يو
 راسي نع لیسلا كلاؤسيف لزتت تنأو «ءارفصلا نم طيبي نيح ةنيدملا لبق نارهظلا رم ىندأ يف يذلا ليلا
 رجح ةيمر الإ قیرطلا نيبو ملسو هيلع هللا للص هللا لوسر لزم نيب سيل «ةکم ىلإ بهاذ تنأو قیرطلا
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رمع لاقو ,اهئام ةرارل رم تيم امنا :رشک لاق : حلاص نب رماع نع يجب نب دمحم نع ديز وبأ معزف
 نب 

 ًاباتك ةلخنو رم نيب يداولا نطب يف لبج يف نأل رم تيم اهنأ معزي نم تعم : لاق ناسغ وبأ ينثدح : ةبش

 سن لاقو ماب ةلوصوم ريغ ر نأ الإ رم : ضیا قرعب

 :اونوكف ًارفس مدر اذإ اوئيعتساف هللا ماب : :تلقف
۰ 0 

 نورح هنود رم نطبف اوليلت الو ریسلا یدسهم

 فرعت «يولعلا هللادبع نب هللادبعل نیعو ؛لیسلل ةكرب امو ءًاليم رشع ةئالث ةكم ىلإ رم نطب نمو
 . قیقعلاب

 نطببو «ًاليم رشع ةعبص ةكمو رم نطب نيب :يدسألا نع - 414 - «ءافولا ءافو» يف يدوهمسلا لقنو

 لاقي نيع نم ةكربلا هذه تالم اعر ًاعارذ نوثالث اهوط ليسلل ةكربو ملسو هيلع هللا لص هللا لوسرل دجسم رم

 يوبنلا دجسملا نأ :يرطلا نع - ۰ ۲۹ - ًاضيأ يدوهمسلا لقنو .نارثي ةكرلا هذه ةرضحمو « قيقعلا اهل

 فورعمب دجسلا سيلو ةكم ىلإ بهاذ تنأو قيرطلا راسي نع تاوارفصلا نم طبهب نيح نارهظلا رم يداوب
 هل لاقي يذلا دجسملا : يمافلا نع لقنو .حتفلا دجسمب فورعلا دجسملا هنا : يغارلا نع لقن مث مويلا

 هللا لوسر ابیف ىلص ينلا دجاسلا نم هنأ لاقي نارهظلا رم يداو نم مومجلا نم برقلاب مويلا حتفلا دجسم

 نممو (؟)ةكم بحاص يمن وبأ - هتراع ددج يأ - يغلب ام ىلع دجسملا اذه رمع نمو ملسو هيلع هللا ىلص

 .نالجع نب نسح فيرشلا هل انوص هباوبأ عفرو انرصع يف هضيبو (؟)شابح فيرشلا كلاذ دعب هرمع

 نع ةكم ىلإ مومحلا نم بهاذلا هرظنب دجسلا اذهو : هلوقب يدوهمسلا هيلع بقعو يمافلا مالک ىبتنا

 .لیسلا دنع هراسي

 ةتس ةكم ىلإ فرس نمو لايمأ ةعبس فرس ىلا رم نم - ۹۵۷ :«مجعتسا ام مجعم» يف يركبلا لاقو

 اليم رشع ةتس تيبلاو رم نيبو - ۱۲۱۲ :ص ب :رخآ عضوم يف لاقو . لايمأ

 ىلع لوتسا يذلا عبنيو ةكم بحاص ةداتق نب يلع نب نسحلا ةمجرت يف 70/4 «دقعلا» يف يسافلا ركذو

 لتف نأ ناكف ء ةكمب يذلا هركسع دعاسيل رم يداوب ةماقالاب هرمآ دق نملا بحاص نأ ركذ ٩8۷ ةنس ةكم

 .ةكم ىلع ىلوتساو نملا بحاص ريمأ
 ًايسي ةنسلا هذه يف ءاملا ناكو :- ةبروأ عبط - ۳۱۶ همارغلا ءافش» نم ۷۰۷ ةنس ثداوح يف لاقو

 .هريغو ةورع يلأ نمو رم نطب نم لمحي
 ةنس لتق ينسحلا ةئيمر نب سماغم نب دمحم نأ  ةبروأ عبط - ۳۹۱/۷ :- هدقعلا» ين يسافلا ركذو

 ۱ .رم يداوب ۹

 ةنس یفوتلا  نالجع نب دمحأ فن رشلا زاجحلا ريمأ نأ - ٩۱/۳ - هدقعلا» يف ًاضيأ يمافلا رکذو

 .ةهجلا كلت يف تلصح تاعقو ضعب رکذو اهضعب رکذ رم يداو يف اكالمأ كلم ۷۸۸

 دجسم هل لاقي دجسم اهنمو :- ةيوبنلا دجاسملا ركذ يف - ۳۳۸ : «فيطللا عماجلا» يف ةريهظ نبا لاقو "

 هللا ىلص يبنلا نإ لاقي «نامزل! اذه ىلإ مسالا اذهب روهشم وهو رم يداو نم مومجلا نم برقلاب «حتفلا

 .هيف یلص ملسو هيلع

 ٩۰۳ ةنس یفوتلا ةكم ريمأ تاكرب نب دمحم فيرشلا نا ۲۷۹/6 :«موجنلا طمس» يف يماصعلا ركذو

 رم يداوب ةريثك ًافاقوأ فقوأ

۳۷ 
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 نيبو هنيب ةكرعم تلصح .ه ٩۰5 ةنس ةكم ريمأ دمحم نب تاكرب فیرشلا رابخآ يف - ۳۸۳ ص -رکذو
 نمو نیئالثلا وحن هباحصأ نم لتقو .عاّره رسکناف رم يداو يف نازاج بقللا دمحأ هيخأو عازه هيخأ
 تیبنو هدلو لتقو رسکناف تاكرب ىلع عازه عم اولمح كلاذ يرصلا بکرلا یأر الف ةسمخلا وحن جاجحلا
 . هتطح

 نم هعم نع دومح هجوتف دومح دیسلاو ةكم ريمأ دعس فیرشلا نيب رفانت لصح هنأ - 4۸٩ ص - -رکذو

 .جحلا تقو ىلإ ةدعقلا يذ يف ۱۰۷۷ هنس يف كلاذ تاكو اهب ماقأو رم يداو ىلإ فارشألا

 رم يداوب ىسمأ ه٠ ۰۱۲ ةنس يفوتملا ةكم يلاو بلاط ابأ فيرشلا نأ أ ۳۸۵ ص ًاضيأ يماصعلا ركذو

 ابأ في رشلا نأ هغلب مث دئاوملا دمو حئابذلا حبذف ينادوسلا یعدب هلأ نم لجر هفاضأف ةنيدلا نم ًامداف
 نهحنذف تاجاجد میر لا ينادوسلا دمعف هلاغشأ ضعبل هرضح ملو ماعطلا كلاذ نم شعتي مل بلاط
 ةكم ةيالوب باطوبأ لقتسا الف فيرشلا ىلإ اهلمحو ةريبك يبص ةيدبز يف شيعلا نم نيتليك ىلع نهأیهو
 .بیزلا ليك رمحأ ًابهذ تكلف رمأف رم يداو نم هل اهرضحاف ةيدبزلا نع هلأسف ينادوسلا هيلع دفو

 ةلمج اهيحاونو ةّدح ىلإو رم يداو ىلإ لصو ۱۰۷۸ ةنس ناضمر ۱۸ يف - 4٩۷ - ًاضيأ يماصعلا لاقو
 .اوفرصناو اودجو ام اوذخأف نينثم لیقو ةفودرم ةثم يف قرشلا برع ةييتع ةليبق نم

 :ایفلاخو ةكم یرق نع ثدحتي وهو - ۷۵۹/4 - «یشعألا حبص» بحاص لاقو
 ةلمهم ءارو ةحوتفم میم مث اهدعب نونو ةلمهلا ءاطلا نوکسو ةدحولا ءابلا حتفب - (رم نطب) : عبارلا

 لاق ؛ماشلاو رصم جاجح قيرط ىلع ابنم ةلحرم ىلع ةكم نع لامشلا يف زاجحلا ةيدوأ نم داو وهو ةددشم
 ي لاق ةقيقد نوعبرأو سمخو ةجرد نورشعو ىدحإ اهضرعو ةجرد نوتسو عبس افوط :لاوطألاو ف

 ةلخن يداو نم لصتم عردزلاو لخنلاو ريثك لیخنو يرجن هايمو نويع ةدع اهب ةعقب يهو : ؛نادلبلا ميوقت»
 اک ةكم ىلإ تالوقبلاو هكاوفلا لمحت اهنمو ةيرق رهن لك ىلع ار ني رشعو ةعبرأ وحن اهب نأ هريغ ركذو ءاييلإ
 .ةكم ءارمأ نسح ينب ديب يهو فئاطلاو ةلخن نم لمحت

 .750/4 :«ىشعألا حبص» بحاص :ًاضيأ لاق مث

 ةنكاس هاهو ةحوتفم ةمجعم ءاظو مالو فلأ مث ةلمهملا ءارلا ديدشتو ملا حتقب - (نارهظلا رم) :رشاعلا
 لوسر هب لزن يذلا وهو اليم رشع ةتس وحن ةكم نيبو هنیب عضوم وهو - نونو فلأ اهدعب ةحوتفم ةلمهم ءارو
 ضورلا» يف لاقو بارخ نآلا وهو ةريثك عايض هب ناك شيرق عم هحلص دنع ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 يف هركذ يلالا ةكم ريمأ ينعي ينسحلا رفعج نب يلع نب نسحلا نب ركش هنكسي ناكر بک نصح هبو : هراطعلا
 .أطخ اذهو ءايبيب قّرفف «نارهظلا رم ريغ رم نطب نأ َنظ دقل .ه.ا اهئارمأ ةلمج

 _ ةدّدشم ةلمهم لاد هدعب هيناثو هلوأ حتقب - ۱۲۲6 :«مجعتسا ام مجعم» يف يركبلا لاق :دسملا
 نبا تلأس : يعمصألا لاق ءرمعم نبا ناتسب وه امإ : ةبيتق نبا لاق .رماع نبا ناتسب دنع ةكم برقب عضوم
 : بیو وبا ًأ لاق ... رمعم نبأ ناتسب دنع وه لاقف يلذحلا رعش * يف ّدسملا نع ةفرط يأ

 حیرطتو رفع هتذحخأ بالا دس يدح دسمال دسأ نم بلغأ تيفلأ
 : لاق رمعم نبا ناتسب (؟) ىقتلم وه ليق :ّدسملا :«نادلبلا مجعم» يف توقاي لاقو
 .«ليذه راعشأ حرش» رظناو ةيماشلاو ةيناعلا نيتلخنلا یقتلم وه ليقو

 ناضم ي مرخ اهيف هساتلا» باتک اپنع عبط يلا ةطوطخملا ةخسنلا نأ عم «كسانملا» باتك يف اذه دجأ مل

 .(یماع نبا)  رمعم نبا ناتسب ىلعو «مالكلا اذه
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 هنمو «ةكم ىلإ فئاطلا قیرط رب ثيح ةيناملا ةلحن يه شحج نب هللادبع ةيرس ربخ يف تدرو يتلا ةلحن
 يف وهف ناتسبلا اما .ردب موي ءاقللا بابسا نم تناكو - شحج نب هللادبع ةيرس ابتضرتعا يلا ةلفاقلا تت

 .ءاملعلا نم نومدقتملا ركذ ام ىلع  ةيلاهشلا يا - ةيماشلا ةلخن يداو

 .31 ص ۷ج

 .(طبسلا) : هدقعلاو يف

 .(ابصنم) لصألا ينو «دقعلا» يف اذك

 .هناويد يف ةديصق نم «حيسملا دبع نب ريرج همساو سملتلا وه تيبلا اذه لئاق ريرج
 ةيناعلا ةلخنو «ةيناملا ةلخن يف بصي داو وهو رم نطبب) ةملك دعب - 4۱۷ ص  ؛كرتشملا» باتك يف ام صن
 نیت موي نزاوه تركسع هبو ءولسو هيلع هللا للص هللا لوسرل دجسم هب ءناعَدَي يف بصي داو

 .يلحشا نارمع بسني هيلإ زاجحلاب عضوم :دومحم ةلخنو
 .یپنا .امتريغو بلحو دادغيب داوم ةدع يف :ةلخنلا بردو

 ليبق نم (ناعدج) ما نآلا فرعيو «ناعديف طح َناَعَدَي يف بصي ةيناملا ةلخن يداو نأب لوقلاو

 هجتي ةليسو (ًاعدق نیتح) مئارشلا يداو ىلعأ وه يداولا اذه - هعدق ةقورعم ةجف يهو امیج ءايلا لادبا

 .ةقرعو زاما وحن ًايونج

 ذإ فیناملا ةلخنو ةيماشلا ةلخن یمسم نالمشي الف ةميزلاو قيضملا امأ .حيحص توقاي ركذ اع فلؤملا مالك
 .امهريغ ىرق نييداولا ينو «ةيناملا يف ةيرق ةميزلاو ءةيماشلا يف ةيرق قيضملا

 .هريغو ييلكلا نبا ركذ اک (ىّرعلا) روهشلا منصلا ایف ناك اغاو «ةيماشلا لحن يف سیل ظاكع قوس
 )۲٩(. ةيآلا (فاقحألا) ةروس

 .اهدعب امو ىلوألا ةيالا (نجلا) ةروس

 .(اهلهأ) هلعلو یار ام ركذي مل
 .(ایپینائو ... اههادحا) ةدعاقلاو انك

 ةلخن نطب اهيلإ بستي يتلا يهو .ةكم نم ةليل ىلع عضوم ةلخن «مجعتساام مجعم» يف يركبلا لاق : ةلختأ

 بصني داو ةيماشلاف «ةيناملا ةلخنو ةيماشلا ةلخن امه : دالو نبا لاقو .نحلا ةليل ثيدحلا ابف درو يلا يهو

 اهمضي مث :دسلا وهف ًادحاو داو اناكف اعمتجا اذاف لزانلا نرق نطب نم بصني داو ةيناعلاو «ريمغلا نم

 .رم نطب
 : سملتملا لاقو .

 سبراهدلا كلت الأ كيلع لب :اه تلقف ىوصقلا ةلخت ىلإ تتح
 ش ذها رخصل ىعمصألا دشنأو

 ةيمآشلا ةلختلا بونج لهأ ةيواعم ونب يلاحصأ نأ ول

 ةيواعلا بالكلل ينوكرت ام
 : سلع نب بسلا لاقو
 بکسک اود ذإ ةلخلب اهعانأب ًانومأ دقق

 ةغبانلا لاقو .ةكم قيرط ىلع ناعو ةلخن نيب بكبكف «ناع ىلإ هربسو يزل نب ةماس يعي
 املا ةلخت لعاب بت الو تفرصنا اذإ ًاباقعأ دوسلا نم تسل

 رماع ن یا ناتسب يه ةيناملا ةلج : يعمصألاو يیارعألا ن یا لاقو كار الا رمن وهو ءايلا حتفب امربلا : ىوريو

 : سیقلا ژرما لاقو .رمعم نب هللاديبع ناتسب يه ةيناعلا هلج نأ حيحصلاو « ةماعلا دنع
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 بكيك دج عزاج مهتم رحاو ةلخت نطب كلاف اودغ ةادغ

 .ردب تناك هلجا نمو يمرضحا نب رماع لتق ةلخنبو

 .راجفلا مايأ نم ةلخن موي ۹ : ميناغألا» ف 97

 ىلإ ةبسنلا هذه - ةمجعلا ءاخلا نوكسو نونلا مضب - يلا :«باسنألا» يف يناعمسلا لاقو : ةلخن

 ةبسنلا هذ روهشلاو : ليذه نم مهرذک ةكأ اهلهأو : ۽ ةکم نم خسارف ىلع يلا ةفورعلا ةيرقلا ره

 بحاص يلخنلا دمحم نب مهاربا هللادبع وبأو « وكلا نيكد نب لضفلا معن بأ هنع یور غي ؛یلختلا نارمع

 تاتو یتکلاو ءامسألاب ةفرعمو لاجرلاب ملع هل ؛ يلخنلا نارمع نب دمحم هللادبع وبأ دلو نم «خیراتلا»

 .دوسألا نبا ركب وبأ هنع ىور

 ةلخ يف بصيو «ليذه دالب نم ةكم نم ةلبل ىلع نايداو ةيناملا ةلخو ةيمآشلا ةلختو «سورعلا جات» فو

 اضیا هبف بصيو ؛نینح موي نزاوه تركسع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دجسم هب داو وهو ناعدي ةيناعلا

 نافرعي نايداو برعلا دالب يف :يرهزألا لاقو رم نطب نينداولا ممتجو «رماع نبا ناتسب ىلع ةحوبس
 ديعس نب نارمعو ... قرع تاذ ىلإ ذخأي رخآلاو فئاطلا ىرق ىلإ ذخابو (؟)ةماملاب اهدحا نيتلختلاب

 لاق : يبهذلا لاق داح هنباو معن وبأو كي رش هنعو ءةنيفس نع ىور «ةقث ةفوكلا لهأ نم يعبات يلخنلا

 لقنو «ةنيفس نع یور يذلا يلخنلا نارمع نيبو ؛يلخنلا ديعس نب نارمع نيب الوك ام نبا قرف : ظفاحلا

 وه داحو « غلاب قيقحت اذهو : لاق .ناسيك نبا هللادبع نب نارمع وه ةنيفس نع يوارلا نأ نيعم نبا يحي نع
 نع ىور امنإ يعن ايأ ناف :رظن معن وبأو كي رش نع ىور هنأ يبهذلا لوق يفو : لاق هللادبع نب نارمع دلو

 نارمع : هيف لاق هناف ناّبح نبال «تاقثلا» يف ال عبات يهذلا نأكو : :تلق .ىبتنا هيبأ نع ال نارمع نب داح

 لاق .لمأتف نارمع نبا دامح هنباو « يعخنلاو كي رش هنعو :رمع نبا نع یورب « ةفوكلا لهأ نم يلخنلا

 .خيرات هل يلخنلا دمحم نب مهارباو : يبعذلا

 دمحم نب دمحم خيشلل ًاتف لقنو «ةكم دقن لاخي ةلخن دقن نأ - ۲۷۳/۲ : هدقعلا» يف يمافلا رکذو

 .(ةلخن دقن مزل ةكم دقن انّيعي ملو ةلختب اعیابت اذإ) هنأ يف ۷۳۰ /۱۵۸) يربطلا

 هنأ ۷۹۱ ةنس يفوتملا يماملا يكلا ةيطع نب هاربا ةمجرت يف - ۲۳۳/۳ :هدقعلا» يف يافلا رکذو

 .ةلخن يداو يف ًالئاط ًاراقع كلم

 اونكس ةكم ريمأ نالجع نب نمح لع نيجراخلا تار نأ - ٩۱/6 و ۲۳۳/۳ - ًاضيأ يساقلا ركذو

 غلبف فلخنب مهلهأ لازنا نم مهرنکمل اهلهأ عم اوملكتو ةلخن اودصق مث داوقلا یضعب ةراجإب فيخلا

 لالا نم ءيشب ليذخ نسحأو « مهدصقل فارشألا اوبي ال نأب ليذه ىلإ راشأف مهربخ نسح فی رشلا

 ةنس يهو) ةنسلا اقا لإ يلع نونا الو مملع تل ل نأ ىلع مهرد فا نيس ناش مال مزتلاو

 ةلخنب تام ةكم ريمأ ىسيع نب رثكم نأ - ۵۹ Alt ةطمسلا» ي اسم رو

 ٩۰۰ ةنس

 .ةلخن لا ةضيمح هيخأ نم ةكم ريمأ ةيمر بره ۷۲۸ ةنس يف هنأ رکذو ۰

 رمأف كلاذ ناطلسلا غلبف «ةفيطع ةكم ريمأ نيبو جاجحا نيب ةئتف لوصح دعب ۷۳۰ ةنس يف هنأ رکذو ٠
 .ةيدوالاو ةلخن يداو نم راجشالا عطقو فارشالا لتقب

 .ةلخن يداو ىلإ ةبقث هوخآ بهذف ذکم ةرامإ نالجع ناطلسلا يلو ۷۵۰ ةنس يفو ٠

 ىتح ديدجلاب رم يداوب ماقأ لب ليقو ةلخن ىلإ برهق هسفن ىلع فاح ةكم نع لزع امل ادَّنَس نأ ركذو ٠
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 ۷٩۳ ةنس هيف یفوت

 ناعمتجي ةكم نم نيتليل ىلع لیذغ نایداو ناتلختلا : ؛نادلبلا مجعم» يف توقاي لاق : ةيماشلا ةلخنلا
 «نملا قيرط ىلع وهو «لزانلا نرق نم بصن ةيناملاو «ريمغلا نم بصي داو وهو «ةحوبسو رم نطبب
 : هلوقب رّيثك ىنع امهایاو ءّرم نطب هيف ًادحاو ًايداو تناك اتعمتجا اذإف اهعماجم نيب وهو «ناتسبلا |هعمتجم

 قراطلا فيحولا نود نم ةلخنب أك اصوخ رمحلا حبص نوني
 .حبصلا رمحلاب اههبش لبالا ديري ءاحیصو حبصأ عمج : حبلا . عضوم :فیحولا
 ءريمغلا ءازاب «ضارح هل لاقي ةيمآشلا ةلخن نم داوب تاللا تناكو : «مانصألا» باح يلكلا نب ١ لاقو

 نيا. ملاظ اهيلع ینبف «لايمأ ةعستب ناتسبلا ىلإ قرع تاذ قوف كلاذو تکم نم قارعلا ىلإ دعصلا نیم نم
 اهنوروزي اوناکو «شیرق دنع مانصألا مظعأ تناكو «توصلا هيف نوعمسي اوناكو (اتيب ديري) اسب - دعسأ

 ...حبذلاب اهدنع نوبرقتيو اهل نودهو'

 لوق كلاذف ةبعكلا مرح هب نوهاضي «ماقس هل اب ضارح يداو نم اش اف تمح دق شیرق تاک
 :اهب هل اهفلح رک ذف اهاوپب ناك ةأرما ف يدرقلا مث يلذفا بدنج يآ

 ماقس عورف تمحأ يلا عرفب ةظيلغ اني ًادهج تفلح دقل

 مالب انشيع ىرخأ كيدابأ قلطناف ينايث لسرت مل تنأ نل
 لاقي ةليمج ةأرما جوزت ًالجر وجبي وهو -:يلذهلا لوقي هلف بفیغلا هل لاقي اهاياده هيف رحنم اهل ناكو

 :ءامسأ ال
 مغ ينب نم ژرما اهادهأ مدألا نم ةريقب يحل ءاسآ تحكنأ دقل
 مسقلا يف عضوف ىّرعلا بغبغ لإ اهتوسی دا اهنیع يف اعذق یار
 نب رماعل يرازفلا ةكين لوقی بغبغلف .اهدنع ناکو اهرضح نمیف مهاياده مو نومسقپ اوناکف

 : ليفطلا

 بغیغلاو ینم ىلإ تاصقارلاو انحامر كيلع تردق ول ماع اي
 بسحم ريغ تيوثل وأ «نارم كتاف ةنعط ءاعجولاب تيقلل
 ا :#قيدادحلا نبا  يعازخلا يلولسلا ذقنم نب سيق لوقي هلو

 بغبغب نرسي باصناف الإو ةفلح لوا هللا تيبب انيمي
 كرتو ةيلهاجلا يف هلأت دق ناكو  ليفن نب ورمع نب ديز لوقي كلاذلف ماظعالاب اهصخت شيرق تناكو

 -: مانصألا نم اهريغو اهتدابع
 ا لجرلا لعفي كلاذك اعيمج ىّرعلاو تاللا تكرت
 اك رم نب عل نب قبب نب ثراحلا نب قو نب سبع نب رم نب ايش وب یر دس ناک

 - نيتديج نيلعن هاذحف هيلع مدق نيح يلذهلا شارخ وبأ هحدم يملسلا يمرح نب ةيبد مهنم اهندس نم رخآ

 :لاقو هيف هرعش دروأو

 ةلخن نطيي ةرجش ىلا قلطنا» :لاقف ديلولا نب دلاخ ملسو هيلع هللا لص ينلا اعد حتفلا ماع ناك الف
 : هيئري شارخ وبآ لاقف اهنداس ناکو هلتقف ةّيبد ذحاف قلطناف ءاهدضعاف
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 طب لو لب و بورشلا طسو هر مل مویلا ذنم َةّيَبَدِل ام
 فرفلاب حيرلا رمو عابّسلا الإ هب سينأ ال مالخ اعم یس
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر حتتفا الف ةلخنب تارمس ثالث يتأت ةناطيش یزعلا تناك : سابع نبا نع دروآ مث

 اهاتأف «لوألا دضعاف تارمس ثالث دجت كنإف ةلخن نطب ت تئا» :هل لاقف ديلولا نب دلاخ ثعب ةكم ملسو

 يلا ىتأ م ءةيناثلا دضعافو : لاق .ال : لاق ؟ اثيش تيأر له : لاق السلا هيلع هيلإ ءاج الف اهدضعن

 ةشفان ةيشيحم وه اذاف اهاتأف «ةثلاثلا دضعاف» : لاق .ال : لاق ؟«اثیش تيأر لم» : لاقن ملسو هيلع هللا لص

 الف ابنداس ناکو يملسلا مث ينابيشلا يمرح نب ةيبد اهفلخو ءاهياينأب فرصت اهقتاع ىلع اهیدب ةعضاو ءاهرعش
 :لاق دلاخ ىلإ رظن

 يرّمشو رالا يقلأ دلاخ ىلع بذکت ال هد يدش ءازعأ

 يرصنتو لجاع لذب ينوبت ادلاخ مويلا يلتقت الإ كنإن
 : دلاخ لاقف

 كناهأ دق هلا تيأر يا كناحبس ال كنارفک رع اي

 هيلع هللا للص يبلا ىتأ مث نداسلا ةيبد لتقو ةرجشلا دضع مث «ةممح يه اذإف اهسأر یلففابیرض مث

 نكت م :رذنملا وبأ لاق «مویلا دعب دبعت نل ابن امأ « برعلل اهدعب ىّرع الو ىزعلا كلت» : لاقف هربخأف ملسو

 امأف قانم مث تاللا مث یزعلا مهماظعا مانصألا نم ًائيش نومظعب برعلا نم اهب ماقأ نمو ةكمب شیرق

 تباث نب ناسح لاقو .اهنم ناك اهبرقل - نظأ ايف - كلاذو ةيدهلاو ةرايزلاب اهصخت شيرق تناكف ىزعلا
 ۱ ةلخنب تناك يتلا ىزعلل

 لّرعم ريخلا نم لف اهّناد نمو ةلخت نطب نم ٌدّلاب يتلا نو
 :اهيفلاخمو ةكم ىرق نع ثدحتي وهو . ۶ : «ىشعألا حبص» ي لاقو

 ظفل طاقساب ةلخنو ديحوتلا ىلع ةلخن يداو ًاضيأ هيف لاقيو «فورعم هطبضو - (لغن نطب) : يناثلا
 ایل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ثعبو « شيرق ثيغاوط دحأ يه يتلا ىزعلا تناك هبو :يرهوجلا لاق .يداو

 ضعب ينربخآ ‹ عردزمو یئادحو نویع تاذ ةعمتجم یرف يهو ليذه ديب نآلا يهو اهمدهف ديلولا نب ًادلاخ

 اهنمو ابنم اهلوقيو اهيناطقو ةكم هكاوف بلاغو «ةيرق رهن لك ىلع ارن رشع ةعبرأ وحن اب نا زاجحلا لهأ
 قرش مقي لوألاف. .ةلمغو لخن نطب نيب هقيرفت مدع ظحاليو .ها .هركذ يلالا رم نطب ىلإ ءالا بصي

 ةدوصقملا ةيماشلا ةلخت نع ديعب وهو (ةيكانحلا) ماب نآلا فرعيو ءابيلإ مدقلا جاجحلا قبرط ي «ةنیدلا

 .يرجحلا نماثلا نرقلا لهأ نم «ىشعألا حبص» بحاص نأ فورعمو ءانه

 يف «لامشلا ةملك لیاقت ماشلا ةملک نأ ظحالیو «ةيماشلا يداو نآلا یعدی ذاو ةيماشلا ةلخن : لوقأو

 ؛ ةيناملا یعدت ةيبونجلاو :نيتلختلا نم يلامشلا يداولا يه ةيماشلاو «نملا تاهج ضعبو ةمابت ينو زاجحلا
 يداو نم (ةيرق لبثلا اذه نآلا حبصأ) ةريشع لبنم لاش ةعقاولا ةرحلا نم ردحنت ةيماشلا ةلخن يداو عورفو

 اذإف (لزاتلا نرق) ريبكلا ليسلاو «نرق يداو «فئاطلا لامش ةعقاولا لابحلا نمو (ًايدق قرع تاذ) ةبيرضلا
 ةيناملا ةلخن يداوب ينتلت ىتح يبرغلا بونجلا بوص تردحناو «ةيماشلا ةلخن تيعد ةيدوألا هذه تعمتجا

 ةلخت عقت (ةيناملا ةلخت رظنا) نارهظلا رم نايداولا نوكي مث ٠٤٠/١ ةيلوطلا ةجردلا برقب) ةلوس ةيرق لامش
 يداولا اذه يفو (ًابيرقت ۷۲/۰۰ و ۲۱/۲۸ ضرعلا یتجردو 4۰/۳۰ ۰۰/۵ لوطلا تجرد نيب اف ةيماشلا

 000 .ةديدجلاو قيضملا اهرهشآ ىرقلا نم ددع
 :دومحم ةلخن

 رداصلل لوألا ةلحرلا يهو مركو لخت هيف ءةكم نم بيرق زاجحلاب مضوم :«نادلبلا مجعم» يف لاق
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 لاق نامیج نب ديعس ويقل مث اهب هتيقل - ةلخت نطب نم  يلخنلا نارمع : یسوم يأ قیلعت يفو .ةكم نع

 0 0 : رخص

 اهلالظ ۰ هيلع تداج ذا «ةلخنو ىمحلا ةليخأ تببحأ اه لاط دقل

 :ريهز نبا [شادخ] لوقي كلاذ فو مضاوملا هذه دحأ يف ناك ءراجفلا مابآ دحأ ةلخت مويو

 مرحلاو ليلا الول ةنيخس ىلع ةبذاک ريغ اتددش ام ةذش اي

 هب ريعت بقل ةنيخسو منع اوفكف مهيلع لیلا نجو مرا شیرق تلخد یتح اولتتقا مهل أ كلاذو

 ۱ .شیرق
 : ةيناعلا ةلخ

 هبر ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل دجسم هبو ءناعدَي هيف بصي داو :«نادلبلا مجعم» يف لاق

 نائسب ىلع ةيناملاب بصي داو ةحوبسو رم نطب يف ةيماشلا ةلخن يداوب عمتجيو «نينح موي نزاوه ترکسع
 :ةمرلا وذ لاق رم نطب يف وهو نیتلخت عمتجم هدنعو ءرماع نبا

 كسانلا دنع نيعادلاو ةلخنب اهفونأ يمدت صوخلا صالقلا برو

 جاح اهب عمتجي ةلخن نم نيتليللا ىدحإ نيتلبل ةريسم ةكم نيبو هنيب «زاجحلا نم داو ةلخن :دايز وبأ لاق
 « ةلْمع ىلعأ يهو ةءابولاب مهجاح عمتجيف ؛نیربیو رجهو ناعو طخلا لبق نم ءاج نمو دج لهأو نما
 ىلعأ امأو «قرع تاذ ىمست يتلا قرع تاذ يهو «ةيماشلا ىرخألا ةلخنلا ىمستو « ةيناعلا ةلخن ىمست يهو

 «لخنلا ةريثك يهو ملسو هيلع هللا للص هللا لوسر اوعضرأ نيذلا ركب نب دعس يبل يهف قرع تاذ ةلخن

 مجعم» بحاص مالک یهتنا .ةفوكلا قيرطو ةرصبلا قيرط اهولعب يتلا قرع تاذو «رماع نبا ناتسب اهلفسأو
 .«نادلبلا

 ةدلب قرش ةعقاولا لابحلا نم هيلاعأ ردحنت داو : ةيناملا يداوو ةيناملا نآلا یعدتو - ةيناملا ةلخت : لوقأو
 لصب یتح ابرغم يداولا هجتيو - نیموسنالا اطخ نايعذي نيموسيلا نم «هبونجو (لزانملا برق) ليسلا

 نانوكي ثيح «ةيماشلا ةلجن يداو هب ينتلي اهدعبو ةلوس ة ةيرقب ارام ينرغلا لامشلا وحن فرحنیف ءةيزلا ة ةيرق

 ارام ييزغلا بونجلا وحن فرحني مث برغلا بوص هجتي (ًاثيدح ةمطاف يداو) نارهظلا رم يعدي ًادحاو ايداو

 ةفاسمب «دوسألا سأرلا ةلابق ةدج ةنيدم بونج رمحألا رحبلا يف ضيفي مث هينمب ةرحب ةيرق ًاکرات «ءاّدح ةيرقب
 ضرعلا ةجرد برقبو ۰۰/۲۰ و 5 لوطلا يتجرد نيب ايف ةيناعلا ةلخن مقت ةدج نم ًاليك ۲۰ زواجتت ال

 - ۳۹/۱۰ و 1۰/5 لرطلا ينجرد نيب رحبلا يف هّبصم یتح نيتلخنلا عاجا دعب رم يداو مقيو ۰

 .ةيزلا اهرهشأ ىرق ةيناملا ةلخن يداو ينو (۲۱/۳ه۵و ۲۱/۲۵ ضرعلا يجرد برقب
 .نالا (ءاَنبهُبلا) يهو (ةابوبلا) اهباوصف جيجحلا عمتجم يه يتلا ةءابولا امأ

 ىلع ةكم نم  ةكم قبرط يف ليذه دالب نمو :- ۷8/۲۳ ص - «برعلا دالب» باتك يف لاق :نانلخت

 تركسع هبو ملسو هيلع هللا لص ينلا دجسم هبو داو وهو ناعدي اهيف بصي ةيناملا ةلخن «ناتلخن :نيتلي
 .نينح موي نزاوه

 نابعش اهو لیذم امهو عبأو مايأو .ةيناملا ةلخن يف بصي داو :ةحوبسو رم نطب اهعمتجمو «ةيماشلا ةلخفو

 :ركب دعس نم ىدعسلا ایپیف لاق دقو «رابنلا نم ةعاس ةريسم لبج اهي ةبناعلا ةلخنب
 ايداؤف نم ةبعش ”مابأ نيبو 1 نيب بعسشلا اذهب ناو
 نم بصت «رظانتت باعش ةثالث يهو ليذم وهو حارلا م ليذم وهو ءاحن هل لاقي بعش كلاذ قوف مث

 رشع ةلابقو ءاضيأ ةءاد نم بصي ليذهل بعش وهو رشع مث «نيتلخن نيب زجحي يذلا لبجلا وه ةءادو .ةءاد
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 لاقي لبج موسي نيبو اینیبو ةارسلا نم ناجی ناتایهضلا اهل لاقي نابعش (رخآلا هلعل) ىرخألا ةلخن قش
 .موسي نم ًاضيأ ةارسلا نم ءيجي لاله هل لاقي بعشو مزار كت ؛ليذ رم ناک تر ل

 .ليذه لبج موسيو «صيخ هل لاقي ًاضيأ اذه لثم بعش

 يناقم اهو «فئاطلا ىلإ نادعصي نارصتخم ناقيرط امهو دوسألا وفكلاو ضيبألا وفكلا ايل لاقي نابعشو
 يف يذلا يعرلا نم منغلا فايت فياهم دالب امهو دأث ابعش اهو ءرابنلا نم ةعاس الإ سمشلا |مهيلع علطت ال

 .فيصلا يف الإ نايعري الو دأثلا

 .ركب نب دعس دالب يهو ءارحص يهو :تايوبلا ىلإ ريصت مث ءةيئاعيا ةلخت لعأ اهلك هذهو

 ضعبلو ركب نب دعسل ةارسلا نم ءيجي داو وهو تايوبلا ىصقأ يهو ؛تابوبلاو بقانملا نيب وهو نرقو

 :رعاشلا لاق .رينم نرقبو ءشيرق
 ايضتغم تنك نإ الو تيضر نإ ال هتليلو نرق ىلع نرمقت ال
 .بقانملا ركذ مث  بقاثملا علطت ءدجن ىلإ سلجت مت

 هلامشو رماع نبا ناتسب نيمي نع :يرکسلا لاق ةلخن ةينثت :ناتلخن :«نادلبلا مجعم» يف توقاي لاقو

 :ريرج لوق ريسفت يف هلاق «ةيماشلا ةلخنلاو ةيناملا ةلخنلا امل لاقي

 ۱ ْ :يبالكلا ةمرب نب ءافأفلا لاقو

 قيرط نت نم انعمجتو بهاو ما يتلا انججح نإ ىسع

 يوذ كرد رخآ وهو :-نارهظلا رم نع  «ةمظنملا دئارفلا رردلا» يف يريزجلا لاق :ةمطاف يداو

 ءاهلثم ىرتخأ ةيرق ةورع وبأ اهلباقيو «ةريبك نيعو دجسمو ناينيو نويعو قئادح يف هدعب ةيرقلا مث « يمور
 0 هللا يضر ةمطاف يداو زاجحلا لهأ دنعو ءًاضيأ مومجلاب رم يداو ىمسيو «نییماشلا ةلزنم

 :اهرهشأ نمو «ةمسن فالا ةرشع اهناكس براقب ىرق ىلع نآلا ةمطاف يداو مسا قلطي : لوقأو

 « ةيئاشقلاو «ةيليقعلاو «ةفرطلاو «دمصلاو «نايرلاو «حودلاو «فيخلاو ءرباربلاو «ةقربلاو .بیعش
 هذه  ماشلا ةدهو «مومجلا يداوو «سمش نيعو «ةعورسو «ييز فدو ةهزنلاو «ةديدجلا ةردنكلاو

 هللادبع نب نيسح ذاتسألا لاقو - ةيمسرلا ريراقتلا ضعب يف ام ىلع ةمطاف يداو ةرامال ةعبات اهريغو ىرقلا
 - اهنم نولقتني مث : برعلا قاوسأ ىلع همالك ين برعلا ديس ةايحو هباتک يف (ه ۱۳۹4 /۱۲۹۹) ةمالساب

 ةدعقلا يذ رهش ةليط هيف مهقاوسأ موقتف «ةمطاف يداو وهو - نارهظلا رم نولزنیف - ظاکع قوس دصقي
 نامزألا يف هب ناك «بصخ داو وهو ًاليم ۳۰ ىلإ ًاليم ۲۵ نم اهنع دعبيو ةكم لاش عقاو يداولا اذهو
 نيعبرأو عيرأ ىوس نآلا اهنم قبي لو «ترمد «ةلماعلا يديألا دوجو مدعلف ءءام نيع ةئم ثالث ومن ةفلاسلا

 «جيفخلا ءةيرقلا ءةباركلا «نايرلا كرابنالا «ةديدجلا ءقيضملا «ةلوس «ةميزلا يهو اهفويحم ءام نيع
 «تیلا «بدنطلا ناخدلا «يناصح وبأ «صلخلا قاطفلا مأ ءةبدلا :ةمئافلا « ةيشاشقلا ءءافرطلا
 ءضيفلا ءةردملا ؛ بيعش وأ «ءارضخلا ءمومجلا ءةينهلا ؛ةينيسحلا قورع وبأ «ءارمحلا تقربلا «ةضورلا
 ءيئاكرلا عوقلا «ةيدشرملا نیاربلا «ةديدجلا ءنيرحبلا «سيرغلا «ةيريقبلا «يبمامشلا .ةيقنلا ءزمارملا

 ءءادحب ًابرغ ىبتنتو «ةميزلا نم ًاقرش يداولا ولع نم ءىدتبت فويخلا هذهو .ءادح «تاقرشلا ءةعورص
 ءةلماعلا يديألاو لالا ىلإ جاتحت امنإو ءاهريمعت نكممو ةرمدملا نويعلا ةلبدأ يداولا اذهب دجوي ام ًاريثكو

 مس .ىبتنا .ًاليم نیسمخ وحن برغلا ىلإ قرشلا نم نارهظلا رم يداو لوط غلبیو

۳۸۱ 



 كثاَملابشبعلاو ... « قئاكلا»
1۲ - 

 : ۱۷۱ : ص - ۷

 وره r 8 سوار 8 f ر ي هر ه ° ور
۰ 

 رص هم ش٤

 اهني نيجوجللا
 . (اهتيل) : ةعوبطملا فو

 س

(FY 

۳۸۲ 

 ادبک ايف لصألا ينو . اًدْجَو ادبکاوف : ةحفصلا ينو

 . ةيشح اذه ناك ناو : باوصلاو . ةبشحخ اذه ناك ناف : اهفو

 : ةيماعلا ةجهللاب تبتک ءاممألا ضعبو

 .كرابملا :كرابنألا

 .ققتملا ريغصت - قيفخلا :جيفخلا

 .بضنتلا : بدنطلا

 .ةعورس : ةعرص

 .نيعلا رجم وهو لبد عمج : ةلبدأ

 لاق :لیخن تاذ ةلخن يداوو رم نطب نيب ةطسوتم ةيرق ًاضيأ طساوو :«نادلبلا مجعم» يف لاق : طساو

 ليقف هنع تلأسف دعب نع الن تيأرف رم نطبب تنك :راجنلا دومحم نب دمحم هللادبع وبأ ظفاحلا انقيدص يل
 : مهدالب يف ًاطساو ركذي بارعألا ءارعش ضعب لاقو ءطساو اه لاقي ةيرق هذه يل

 دمص نم بيضاهألا تيقس للع ةرم ناك يذلا دْمّصلا اهيأ الأ

 دعب الو دهع برق يف نطو ىلإ هدعب سفنلا نكست مل نطو نمو
 يدعب اکلاح فيك ليلس يذ نمو طساو نطي نم ءافلذ يلزنمو

 ؟دهع نم ةيكلالاب اكل امأ ءاكيلع عيبرلا راطمأ عباتت

 نيط ردلاو «ةكم لهأ ةردم نارهظلا رم ىلعأب : لادلا فيفختب :نادلبلا مجعم» يف توقاي ااق :ةدفا

 .مهيديأ هب نولسغي ءرحذألا هيلإ فاضیو قدبو «ءاسنلا هلكأت ةكم ىلإ اهم لمحي ضييأ
 .ماشلا ةده هذهل لاقي فئاطلا برقب يتلا ةدحلا نيبو اهنیب قيرفتللو ةفورعم لازت ال هذه ةدهلا : لوقاو

 اهانركذو نارهظلا رم نم ةدودعم تسيلو ةمسن ٠٠٠ اهناکس براقي ؛ةمطاف يداو ةرامإل ةعبات تناك ةيرق

 .نارهظلا رم نم تسيلو «برعلا» اهعقوم ديدحتل رظناو ءاذه ىلع هيبنتلل
 .(ناّيرلا رظنا) هل

 ةعبطلا - ۳۰/۱ج. «برعلا ديس ةايح» باتك يف ةمالساب هللادبع نيسح خيشلا اهركذ يتلا نيعلا اهنأ رهظي

 .يضاملا نرقلا فصتنم يف ةفورعم تناك يتلا (ةمطاف يداو) رم يداو نويع نم هزمارفا مساب  ةثلاثلا



 : ةحفصلا هذه يف : - ۱۷۲ : ص ۸

 نوا هرکذ ام كردي مل هنأل « دا ماعنلا : ىلإ ققحا اهریغو . دمرلا ماعنلا - ۱
 مقرر راو كرو ر رو هک 7 or 2 و و ۳ ۰

 ليف هنمو « ةردك اهيف ةربغ وهو « دامرلا نول ىلع ام دمرالاو) : ةملكلا ىنعم يق

 رظنا - (كلاذک دما مّیظو « دامرلا نولک « ۽ هسکنم داوس نم اهیف ال « ُءاَدْمَر مال

 . هحرشو (طيحلا سوماقلا»

 : ةحفصلا هذه یو

 ۳ 7 ها مع ۳ 9 7 2 3 مو و قو رم راف رم 2
 براقب نم الو « شاو الو ودع اهيبعي ال يلا ةاتسملا یه

 .- لصألا يف اك  ٌةاّنمَتْملا يه : مسی « نزولا لحم تيبلا ردصو

 : ہ۷۳ : ص سس 48

aرا ها رور و كم , و و و وم 2 مچ چرس 8 سرم  
 اهروشا اهنع لفتت مل بناشا وروصف موي تشاع ام رب نمف

 . فیرحت (لقنت ۸ بناشآ .. تیناع اموی نف) : ةعوبطلا ينو

 : ۱۷۳: ص ۰

 مرو رمال سم رع رع ھو 7٣ رو و * م ے سم a2 ھا هه كي م
 اهريختس ةقاتشم ىهف ‹ اصوخش تسنا درفلا جهوعلا ديجك ادبحو

 .(ةقاتسم .. جهوعلا ديجل) : فیرحتلا نم ةعوبطلا يو

 ۱ : - ۱۷۲۳ : ص -۱

 ا ر 8 تم ر ماو
 اهروج یجرب ال « یجزن رقع اهناک ماظعلا اير ةمعنم

 . (یجزی ال .. ماظعلا ابر) : ةعوبطملا يو ت ر 8 .

 : ةحفصلا هذه یو

 اهرون رتغن شحولاو لجع ىلع رظان نيعلا وذو «ارتغم هتيأر : 1 2 r ا ه6 2 ةو ل رو

 !؟ اذال يردأ الو « نزولا ميقتسم ريغ تيبلا نأب ققحلا مكحو

 : ۱۷۶ : ص - ۳

 همس 2 ۳۹ رع
 خب نت ام « ورمع ما ایا

 كل يوو یشأ الو كاس لب 1 9 4 م ص
۳ 



 . (ىسمأ) لدب (سمأ)و (ام) فذحم (تممه) ةعوبطملا فو

 : ۱۷۵ : ص - ۳

 لْیلق بیذعلا َهاَبشأ كلو هدر بیذعلا امول یور ءامو و Jd رب

 ۲! فیرحت لصألا يف ام رابتعاب بیذَعلا ءامول ير امو) : ةعوبطلا فو

 - ةحفصلا هذه يو

 .كرغ : باوصلاو . كارغ ١

 انس تاد : یهو : انتيب تاد -۲

 : ةحفصلا هذه يف : - 19/5 : ص ۶

 ١ ةعصعص نب رماع 5 يذلا لثم ةاوسو .

 2 مص رو ل مر
 نبا وهو زمهلا لمهي دق خسانلا نکلو - ازومهم - ةفارخك ةءاوس : مسالا باوصلاو

 - «سانیالا» 5 ییرغلا نبا هرکد 3 لئابقلا نسب لوادتم مسالاو « ةعصعص نب رماع

 - ءیط ةءاوس هتاف نكلو - ۱۸۲ : ص

 - 0 ۶ 1 ۲ مر

 فیرح هنا كش الو « لصالا يف مسالا درو اذک- نارو : اجا باعش نمو - ۲

 فیرحتلا ببسو - نونف ةروسکم ءارف فلأف ةحوتفم واو اهدعب ةيقوفلا ةانثملاب - نراوُ
8 8 5 ۰ 

 رعشلا يي درو دقو 43 ةفورعم لازت هل ىلا احا باعش نم اذنه نراوتو مس الا ةبارغ

  ةكلمملا لاش مسق «ةیدوعسلا ةيبرعلا دالبلل يئارغحلا مجعملا» ي هتددحو < ميدقلا

  المَحو نراوت :  ةريزجلا لاش يف عقاولا اجأ لبج باعش نم يرجما رکذ -۳
 هله ر 5 .٠ ۰ ۰ 8 سا ر

 نم « نارهَج لقح هل لاقي ۰ بشعلا ريثك داو لقح) : هلوقب لقح ىلع ققحا قلعف

 دصارم» ىلإ لاحأو - أجأ يف ءیطل ةيرق ىهو « ةدعص يحاون نم « نالوخ دالب

 . «عالطالا

 ام صن اذهف « هلقن يف ایم نكي مل ققحلا نأ اهنم : رومأ قیلعتلا اذه ىلع ظحالیو - ۶ ۹4 . 1 ۲ ۰

 : - (نوکسلا مث حتفلاب - لّقح) : - 4۱۵ ص ۱ج - «عالطالا دصارم» هردصم يف
۳۸ ۱ 



 . میس يب لزانم نم بشعلا ريثك داو

 . ةليأ بنحب : لیقو « اليم رشع ةتسب ةليأ نود ناکم : اضیا وهو

 . هدعص یحاون نم لقحلا ليقو . نارهج لَقَح لاقي « نملاب لقح فالخمو

 .أجأ يف ءيطل ةيرق وهو

 . ىهننا . داو وهو « جرخلاب « ةمامباب ةيرقو

 ققحلا انيحاص جم « عضاوم ةسمخ ركذ «عالطالا دصارم» باتك بحاصف
 ىلع اهقلطأو « نملا يف ثلاثلاو هلامش يف يناثلاو دجت برغ يف اهدحأ اهنم ةثالث فاصوأ
 ٠ . لامثلا يف عقاولا عضوم ا

 ىلإ عوجرلاو «نادلبلا مجعم» رصتخم وه (عالطالا دصارم» باتک نأ : يناثلا رمألا

 وهف « اجأ يف يذلا مضولا دصقي هنأ يف ٌحِضاو يرجهلا مالک نأ : ثلاثلا رمألا
 . هباعش نع ثدحتي

 دحاولا مسالا نأ ةظحالم - عضاوملا ديدحت دنع  هتظحالم بحت امم : عبارلا رمألا
 وهو - ّيَرَجَمْلا ناف « ققحلا هظِحَألُي مل ام اذهو - سانلا ءامسأك - عضاوم هب ىمي
 هلانهو (۳۱6) هتيشاح يف ركذ ام ىلإ ققحملا لاحأف (نضَح) رکذ  اجأ نع ثدحتي
 00 : لاق

 عقاولا لبجلا كاذ َّنأ كردي لو (دْجَن لابج رهشآ وهو « ٍدْجَن ىَلْعْأِب لبج : نضح)
 لازب ال « اَجأ لبي للصم اًضيأ ليج وهو « اهلاش يف عقاولا اذه ریغ « جن ةيلاع يف
 . ةكلمملا لاش مسق  «يفارغجلا مجعملا» باتك يف هنع تثدحت « افورعم

 : ًالئاق اجأ ىلع همالك يف يِرَجَمْلا هركذ يذلا ٍضْيَمَر مسا ىلع ققحملا قلع - 4
 ال هنإ ؟ ميركلا ققحا اهيأ هنم رهشا وه ام ىلع ترثع لهو . (هيلع رثعا ل ضيمر) 4 ۳ 3 ۷ سا همم هال هب o ۶ هم

 ةسمخ ةفاسم ىلع 2 ةدقع يداو باعش ِدَحَأ ىلع نالا قلطب ممالاو 2 اًقورعم لازي

۳۸۵ 



 ىلعأ يف لبج ىلع قلطي اك « ٍجأ لبج فوج يف اًبرغ « لئاح ةنيدم نم اليك نیرشعو
 . بعشلا كلاذ

 « حمُج نب كلام نب ةعاضق ليق « ناندع نب ةعاضق ونب) : ققحلا يشاوح يف ه
 نسحيو « اهنع ثيدحلل ىعاد ال ام ءاطخألاب ةءولم ةيشاح ا هذه (كلذ ريغ : !؟ اولاقو
 «لیلک الا» باتک نم لوألا ءزجلا ف اع درو ام ىلإ عوجرلا ةعاضق بس ةفرعل

 . ييادمهلل - ۱۳۷ ص

 لب هارو : اجأ باعش نع يرجما مالک يف درو : - ۱۷۷ : ص ۵
 مر مساب فرعي عضولاف هللا همحر - يرجح ا ماهوأ نم اذه لعلو (ةماعلاب يذلا

 نبی ىتح لامشلا بو اًهِجّنم إجأ نم رحب داو وهو - ةدودملا فلألا نودب -

 الو « لخن ایف اهلكو « ضْيَمرو الو « َدِماَرَت ىعذُي دمت ىلَعَأو < لخن هيفو « راشم

 « اليك ۳۰ وحن لياح نع دعبيو « رطملا نم برشي هلخنو « ءام الو دم يف ناكس
 روک ق

 . دمر بش ردحني هنم إجأ لابج نم لبج ىلع دمرت مما قلطي دقو
 ۱ : ءاطخألا نم ةحفصلا هذه يفو

 نبأ يهور : - لصألا يف اك ةلمجلا باوصو (دلبلا نطول ءابظلا نبآ يهو) - ۱
 . مالكلا خلا لا طو ٠ ءابظلا

 اهمسا مشولاب ةيرق اهیفو .. ةيدابلاب ةنيدم ةماعلا) : ةيشاحلا يف ققحما لوقو - ۲
 (نْيَراتسلا يداو يف دعس يبل ءام ءادمرث) : لاق اذه لبقو (دمرث

 . ةنيدم ال © یرفو ندم وذ ضي رع ليوط ملقإ : ةماعلا

 يذلا ءاملا اذکو  ّدملاب  ءادمرث اهمسا ةماعلا ملاقآ نم وهو - مشولا يف يتلا ةيرقلا

 . ةيقرشلا ةقطنملا يف  هايملا يداوب نآلا فورعلا  نْيَراَّتَسلا يداو يف

 (دعم نب ةديح نب ديحم) : ققحملا لوقو « نملا لئابق نم ديجمو جحذم -۳
 ةوخإ دیج ونبو - ةعاضق نب احلا نب ورْمَع نب َناَدْيَح نب ورع نبا وه ديجف « أطخ
 - ۱۹۸ص ۱ج «ليلكإلا) باتك رظناو - نملا بونج يف نولاز ال نيذلا ةرهم يب

۳A7 



 . لصألا يف اك َةَمْيَصْن حمل ُهَعَصَت : باوصلا : ةفيصن حترلاب هعصت - 4 يبس رم
 همر و 6# م ٤

 مع نع ات بارطضا ةحفصلا هذه يف مالكلا يف مقو -۱۷۸ : ص -۹

 . ا , وحل ليهم هب 4 0 هع
 -رشع يداحلا رطسلا يف (ليلق سيون يف اوعقو) : ةلمج دعبف . لصالا يف ام ىلع هبيترت

 ةحفصلا نم عساتلا رطسلا يف (يثرحملا دياف وبأ يندشنأو) : يرجملا لوق ينأب
 .۱۸۰ لا ةحفصلا نم لوألا رطسلا رخآ ىلإ - ۱۷۹ لا

 : اهلوأ ىلا ةعطقلل ناونع (لخنلا يف» : ةلمجو
 0 هو حرف اش انما ع ار رو < و وڳ سلا سا ما ل

 (؟ردقلاو توملا ةيشخ اهنع لجت الو  اهلحف لایعلا ما ىلإ لاعت

 ريسفت لثم يرجه ا مالک هاظ عم قفتت ال ةحفصلا هذه يشاوح ضعب نأ ظحالیو

 . (ليلق سی (بّح)

 : عیبطتلا نم ةحفصلا هذه ي 184 : ص ۷

 نخ : باوصلاو : تذع حا ١

 . َعْرَرلا : باوصلا لعلو لصألا ي اذک - 0 حرم 1

 : یشحت -۳

 ءابلاب ال نونلاب - ينضلا .. ةَّلَص نبا : باوصلاو . ی . ةبض نبا - ٤
 ال « ریمن نم ةنضونب انه دوصقلاو « ي يا يف قو فيحصتل ١ بت

 مو رم مه ی يه مهم دل انكم "۳ ١

 : : اهنمو « لخنلا فصو ٤ ةديصق دروأ يرجه اف ةيشاحلا هذه ءاطحا

 و ۳ 5 ع و بم و م چرب هَ 1 - سم قس o7 کو

 رثولا نم ٍلاقث داضناب شحن اهني عزرا حرم دق اَنقْلا لاوط



 . سما ٍلِماَتهْلا يِذ يلَحْلاَو :-۱۸۱ : ص -۸

 : لماهتلا) : لاقو (سمابنلا يذ) ب (لماتفا يذ) ةملک ققحا ريغ

 اههجو ريغ ىلع اهأرقف ةملكلا فرح هنأل ؟ اذال (ینعلا میفتسب ال ثيح « فیرحت

 . فيعضلا توصلا ملا 9 لرد ۳ 3 حح

 : - ةحفصلا هذه أطخأ نمو

 . تاهيأ نم حيرلا : تاهيأ نم جيرلا -۱

 . سبحملا قوسب : يبسحما قوسب -۲

 نیس ةيفاقلاو « داصلاب لصألا يف اذک - صخبألا دیدش : سخألا ديدش - ۳

 ش . رعشلا يف نيفرحلا نيب بقاعتلا درو نكلو

 : ةحفصلا هذه ءاطخأ نم -۱۸۲ : ص 4

 .واولاب ال ءارلاب - مهنم نیفرلا لبق : باوصلاو . مهنم نيفوملا لبق -
 - ميجلاب ال ةلمهملا ءاحلاب - باوصلاو .لاَجّرلا اذّيَح الو -۲

 - يازلاب ال ةمجعملا لاذلاب  رذّشلاو جيِلاَمَّدلا : باوصلاو .رزشلاو جیلامدلا 5

 : سه ۱۷۷ : ص ۶۰

 3 ريم يس سر ت 2 يام ماس 2 هر صو رم
 اد . ياللا لقتلا یو هریعم توهنلا يوحد اهفيعارس

d4rممم لج مهد و س 60 و  
 ادعب انل یروهب ناك نم اهب سو هرس لار ال نم اهب رس

 : ةعوبطلا يف فير (ميف ناتيبلا درو

 لو « اًقيحصت لصألا يف ام نظ « ءاح جلا دبأف (ج رس) رعاشلا مسا قتقحما ریغو



 .نارفْغرل اپ ةحمضم : لصألا يو . نارفعزلاب ةخضم -۲

 . ةّيح نم ام : لصألا ينو . ِةَبيَح نی ام ۳

 : ةحفصلا هذه يو - ۱۸۵ : ص ۲

 ر قو ماهل م رم مر 6 مارو ي كيلا ع
 اهيوعك مرد ِنيقاَسلا ةّبوبعرب . اهغوص محالملا لیخالخلا قدَن

 . ةعوبطلا يف امك (مود)و (ةربعرب) ال
 لا َرازا يوأك) ال .ّرَمْلا راز يولئو

 . تقاض ال : تعاض جوها

 : ةحفصلا هذه أطخأ نم - ۱۸۷ : ص - ۳

 . دوعسمل : باوصلاو . دوعسَمْلا -۱

 . ءاعرلا كالهل : باوصلاو . ةاعرلا كال -۲

 دسألا سوهم يلأ لوق ىلع ققحا قلع :-۱۸۸: ص ٤-
 ت صار

0 1 

 هرم يضم و رم

 زا مليك ني وني الق الفخ ملیت نی هلی تن
 ۱ (يل ةرفوتلا رداصلا يف هبحاص الو تیبلا دجأ مل) : ًالئاق

 «ةباصالا» يف رجح با همجرت دقف رکن سيل - ةمجعلا نيشلاب - شوهلا وبأو

 نب باتر نب طوح نب ةعيبر : ُهّصِن اهب _ يلوألا ةعبطلا - ۵۲۷ص ١ج ۲۷۳۱ مقر

 دسأ نب ناَدْوُد نب ةبلعث نب سيق نب ورمع نب فيرط نب سعقف نب ناوُحَّج نب رتشألا
 ٌرِعاش : لاقو ينابزرملا هركذ . شوهلا وبأ « يسعقفلا مث يدسألا - ةميزخ نب
 رم ساي

 : راق يذ موي يف هل دشناو « ةفوكلا كلاذ دعب لزن مت راق يذ موي رضَح « مرضخم

 نذار َباَحْض توما مكحتساو ةه لک الو ادال یٌجن

 هفصو لع ذي لف بلکل نبا هبسنو هب يبلا ةايح َكلَرْأ : رکاسع نبا لاقو
 روت ابأ ىتكي : لاقو روك ذملا باقر نب ةيلعت نب ةعيبر مع نأ هدعب ركذو . رعاشلاب

 هكاردإ ىلع لدي اب هفصی لو « ءاستلا اخآ «ورْمَع نب رخ لتق يذلا وهو

۳۸۹ 



 . یهننا . بائر نب رهظم نب بیبح همع نبا مدقت دقو « مالسالا

 rT ۰ ءا
 ربع فاصل مسمر ( مجعتسا ام مجعما يركبلا هدروا يرجه ا هدروا يذلا تسلاو

 : هدعیو بوسنم

E 2 a £ 5۰ ما ما  aرورو ۶  

 رمحلا ايف ضیبئت فاضل اد َهّيِفَح دونآ مهییخا تلك دقت

 شوهلا ي أل اًيوسنم - ۳۵۳ «برعلا دالب» باتك بحاص هدروآ تسلا اذهو

۳ 
 ىلع اهب دري « ةديصق نم تايبألا نأ رهظیو « هريغ هعمو توقاب هدروأو ‹ يدسأل

 رژ أ نم نفی « انه هداريإ نسحي « يفیرط ربخ يف « يميقلا يمرادلا يح نب لشه

 نآلا فورعملا لپنلا - فاضل مسر يف «نادلبلا مجعم» يف توقاي لاق . ثحبلا فافج

 . ةفاصللا مساب
 ار

 يدسألا يعبر نب سّرصُم غلب دقو.« ممت ينل « دلا ءام فاضل : دايز وبآ لاقو
 غلبف « قدزرفلا هءاجه دشني ٍدَّبَرمْلاب سلجو ةرصبلا مدقف دسأ نيب اجه دق قدزرفلا نأ

2 ۳ 3 8 :۰ 

 انا يدسا : لاق ؟ تنا نم : هل لاقف هيلع تقو ىتح هءاجف < كلاذ قدزرفلا

 ؟ سيرض كل : لاق
 2 مع نم ما

 ؟ ةرصبلا كمأ ْتَدَرَو لهف . هی يب لا : قدزرفلا هل لاقف  سرضم انآ : لاق

 : سّرضم لاق ؟ رَمَعَم لف ام : قدزرفلا لاق ؟ يأ نکلو < طق ةرصبلا درت مل لاقف

 لاق ؟ ایی يل ریجُم تنأ له : قدزرفلا هل لاقف < محلا ضي ثْيَح فاصاب وه
 تسلل

 : قدزرفلا لاق ! هتاه : سرضم

 و مر رم هرم و هو مرقه اا 2 رس + رم س ر

 راوص موي ترقع ذم اهبیقارع اهب بتع ىلع الإ تن تت ربامو

 و سمو

 ترو o7 0 هم م ره 2 08 Tz رم

 رقع مل اَذِإ يكبتست فيلا ىلإ نوع َّلَطَ ی شيِعاَتَم
 2# مي ر# 8

 « طق ايدسا توجه ال هللاو : لاو سرضم ىلع اهب ب ىمرو هتیج قدزرفلا عزف
 ياهل

 : لاق ثيح م يب وجهي يرح نب لشهت [لوق شعمر] رت قدزرفلا دارأ
 و و شم 7 7

۳۹۰ 



 7 رم رام

 نما ال صف فاحإ
 نا يب ب ةيالو خیراتب

 يکلا يربطلا يلع نب دمحم

 صصقك <« دارفألا ةايح ىلع همئاعد موقت هروصع مدقأ ذنم ينرعلا خيراتلا

 كلاذ ىلإ فاضيو < مفود ثداوحو كولملا رابخأو « مهتاوزغو لسرلا ريسو « ءايبنألا

 ةايحلاب قلعتي ام فصوو « ریهاشلا مجارت نم بوعشلا لاوحاب لصتي ام بلاغلا يف
 . ةماعلا

 وأ ةيعاتجالا ةايحلاك_ ةماعلا مألا تالاح نم ةلاح ةساردل ىّدصتَي نم ناف اذهو
 خيراتو « اهدارفأ ريس نع نود امم هتامولعم قتسي نأ نم هل دب ال  امهريغ وأ ةيفاقثلا

 ۱ ۱ . اهئاظع

 ر تاهل 2

 : هلع درب يسا شزهمل يبأ وق سرضم داراو
 6 ۳ رم 3 ۹ ۶ 3

 رمحلا هيف ضيبك فاضل اذاف يف دوسأ مکبیخا تنك دق
 قمر رم و هل 2 2 8 2 ماو ر مک رم <
 ریتعلاو مکیلع میجهلا ينجت جت  اًمنإف لائرلا حدم اوعفرَتف

 جفح اهنتواعو ٍطْيِقَوْلا ۳ مهیا ری دلج مین تضع

 . توقاي مالک یبتنا . ةريثك تايبأ يهو
 : ةحفصلا هذه ءاطخا نمو

 . سفن بو : باوصلاو . يسفن بيهأو ١-
 . نيوخألا : وهو . يتوخال -۲
 . تارجحم مزحب دج : تازجح مزحب ثدح -۳

 رساجلا دمح (ةلص ثحبلل)

۳۹۱ 



 هلا اس رم

 عباسلا نرقلا لوأ نم دتمت « نمزلا نم تبق خيرات يوحي ء باتك نآلا. يدي نيبو

 اهماکحو ةمركملا ةكم ةالو خيرات نايبل لأ دق « رشع يناثلا نرقلا فصتنم ىلإ يرجملا

 . ةبقحلا كلت يف

 مهنع لجس امل نزحيو يراقل یاب نيذلا كللوأ خيراتب اًصتْخُم سيل هنأ عقاولاو
 عشقت يتلا ةوسقلاو « ملظلاو يساملا نم « هريغ يفو باتكلا اذه يف خيراتلا

 نم عّرذتي يكل « مهب ممه ةلص ال نوخرؤم می اهسن يتلا رومألا نم اه « دولجل
 كنلوأ عاص هلجس امم -فساللابو - اهنکلو «بابسألا ضعبب اهراکنا لواحم

 ينأ نبا - يمن وبآ اذهف مهرخافم نيودتل ىّدصتو مهفنک يف شاع نم ؛ماكحلا
 55 ةنسرمألاب دبتسيل ۲۲۳/4 يماصعلا خيرات) : همع لتق ىلع مدقي ةداتق نب ديعس

 « ٍصْيَلَخ يف همعو ين وبأ براحت) : «ةمظنلا دئارفلا ررّدلا» يف لاق لوألا ر 5

 . (رمألاب دبتساو « هر ٌريحاف هيلإ لزنو « هداوج نع هاقلأو ۱ يبحي همع يمن وبأ نعطف

 . (۲۱۳/4 يماصعلا) : اقنخ هيبأ لتق نع 1۱۷ ةنس يف ةداتق نب نسح عروتي الو

 « ثیغلا يبأ هيخأ لتقب ينتكي ال نأ ۷۱6 ةنس يم يأ نب ةضْيَمُحب ةيشحولا غلبتو
 تعضو « ةنفج يف ؛ اقولسم هاخأ مهل َمدَق اوعمتجا الف - ةملو ىلع - هتوخإ وعدي لب
 : يماصعلا) ةضيمُح نالغ نم نادوسأ نامالغ منم دحاو لک سأر ىلعو مهيديأ نيب

(YAS . 

 هيخأل ناسنإلا ملظل ةلثمأ هئاوتحال ال هرشن رد ام يبأر يف هلاثمأو باتکلا اذه نإ

 ناكو « ضرألا نارمعل مدآ فلختساو « ةقس ةقيلخلا هللا رب نأ ذنم فورعم اذهف « ناسنالا

 « انخرات رداصم نم باتکلا اذه نأل نکلو  فورعم وه ام لیباقو لیباه هینبا نم

 هيف نودجیس ةبقحلا كلت يف انتمأ ةايحب قلعتي ام ةعرنتلا ةفلتحلا تاساردلاب نيينعملا نألو
 وأ ةيداصتقا وأ تناك ةيعاّتجا تاساردلا كلت تفلتخا اهم « مهتاساردل ةد دفاور

 فصيو « راعشألا نم جذامن درويو « ءارعشلاو ءابدألا رابخأ لجسي وهف « ةيبدأ

 امو « بورطاو نتفلا نم عقب اع ثدحتيو « راعسألا ءالغو بدجلاو طحقلا تاونس

۳۹۲ 



 وهف « تاقیاضلا فلتخم نم مارحا هللا تيب جاجح هل ضرعتب امو « ةئبوألا نم ثدحي

 يه يلا ةميدقلا ةيحيراتلا تافلولا نم ريثكك « لماش ماع خيرات باتک اذه ىلع

 . ةيخيرات ةسارد لكل ىلوألا رداصلا

 نيودت هعوضومو «نسحلا ينب ةيالو خيراتب نمزلا ءالضف فاحتا» وه باتكلا اذه

 ةنس يعبنيلا يتسحلا سيردإ نب ةداتق فيرشلا اهيلع لوتسا نأ ذنم ةكم ماكح خيرات

 يتلا ةطوطخملا يف ام ىلع -نيعبراو ىدحإو ةئمو فلأ ةنس ىلإ ةثم سمخو نيعستو عست

 . اهيلع تعلطا

 يذلا يربطلا تيب هنإ « ةليوط ًةبقح ةمركملا ةكم يف فورعم تيب نم ماع هفلؤمو

 هللا دبع نب لضف نب يلع نب دمحم وه فلؤملاو + يضاملا نرقلا لوأ يف الإ عطقنی م
 يوت اهيفو ١١٠١ ةنس ةمركملا ةكم يف دلو < يميهاربالا ماقملا مامإ يعفاشلا يربطلا

 عاتمإ»و «نامشع لآ ةنطلس يف ناملا دوقع» اهم تافلؤم هلو ۰۱۱۷۳ وأ - ۱۱5۳ ةنس

 خیراتب « نمزلا ءالضف فاحنإ»و «عبسلا تاقلعلا حرش يف < عمسلاو بلقلاو رصبلا

 ةكم خیراتب قلعتي ام هيف عمجي نأ لواح يذلا باتکلا اذه وهو «نسحلا ينب ةيالو
 . ديزت نورق ةسمخ لالخ يف ةمركملا

 اعماج اًباتك عضا نأ تببحأ) : خيراتلا ماع ىلع ءانثلا دعب هباتك ةمدقم يف لاق

 .. ةداتق فيرشلا ... مهدج نم اًيدتبم .. ةينسحلا ةلودلا ركذ ىلع ًالمتشم اًعفان اًديفم

 ءالضف نم « ةبذعتسم اهب اوخدم حئادمو « ةبرغتسم مهنمز يف تعقو ثداوح رکذو
 فاحتإ» هتيمسو ... نیلاص ءايقتاو نيلماع ءاملع مجارت ضعب ىلعو ... ةيهبلا ةكم

 .(۳۹+ ص ةروصلا رظنا) . «نسحلا ينب ةيالو خيراتب نمزلا ءالضف

 يلا ةخسنلا يف لجس ام رخآو « ةداتق فيرشلا دهع نم ثداوحلا نودي رمتسا مث

 ةدج اشاب دمحأ حرس ةجحلا نم رشع عباس عوبرلا موي يثو) : هصن اذه اهتعلاط

 ةفرشلا ةبعكلا رهاظ نم عضاوم ضعب ةرونب اولحک المع اشاب ريك اب نع بوصتلا
 . يذيألا اهتعشق تناك

۳۹۳ 
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 نیعلا ىلع فرشن ىح : هل لاقو فيرشلا هعنف ةدج ىلإ لورتلا دارأ مويلا اذه ينو

 + تنأو نحن اهلثم لست كلاذک تنأو سيك اتتم كلاذل يني « اهبارخ رمعنو تنأو نحن

 . انل وه ام انذخأو هانبساح راعملا ءاج اذاف

 بان بوني نأ هرمأو « نيعلا ةمدخ يف هل نم عيمجل فیرشلا لسرأ مويلا اذه يو

 ةداعب سيل انلوزن نحنو « ةيافكلا مهيف باونلا : هل اولاقف نام ىلإ هبئانو وه لزتيو

 امتافوشك اوجرخأو اهوفاع سانلا رثكأف « نوفرشت مكباون عم مکلوزن نم دب ال : لاقف
 ةبحص « هبئان عم عيبلا يف هل دارم ال نم نام ىلإ جرخو < عيبلل ابنوضرعی لالدلا عم

 ۱ . اوفظنیو بارخلا اوفشکیل نیعلا دبع

 . نيعبرأو دحاوو ةثمو فلأ ةنس ةديدجلا ةنسلا دحألا ةليل ءاروشاع لاله لخدو

 نع دوعسم نب هللا دبع نب دمحم ديسلا . هللادبع فيرشلا لزع ءاروشاع موي يناثو

 روك ذملا جحلا عم لصو هنأل « ثراحلا يوذ نم اًفيرش اهالوو « يقارعلا جاحلا ةرامإ

 ۰ يناسحاو ييارعلا جاحلا لحرت ءاروشاع سماح سیما ةليل يو

 هللا همحر فلؤملا ملق فقوو خيراتلا مت فلألاو ةئملا دعب نيعبرأ ماع خلس ىلإو .

 ۱ . ىلاعت

 نم مظعلا نابعش رهش نم عبارلا موي قفاولا دحالا موی ةحيبص هلقن ماعا ناکو

 ۰ فرشلا ماع و زعلا هل نم ةرجه نم فل الاو ةئم تالثلا دعب رشع يداحلا ماع روهش

 . ملسو هبحصو هلااىلعو هيلع هللا ىلص

 هللا رفغ ناملس نب دمحم نب ديعس دمحم ىجيوطلا « نانملا هبر وفع يجار ملقب كلذو

 .("95 ص ةروصلا رظنا) . (نیما نيملسملا عيمجلو هخياشلو هيدلاولو هل
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 اسان
 ةنكمألا ءامسأ نم

 يمزاحلا یسوم نب دمحم مامإلل

 A) همك /ه5)

 ۳ و
 GE ق رس ي و هل

 "ةدادحو ةرارخلاو ةرارجلا باب - ۹

 را نم ةبيرق « حیا نم ةّيحان : فا ۰ما 1

 (۲) موم : لوألا ون يقابل ٌةَمَجْمُم ءا هلوأ - ۳ ما

Ldنکس و سے م 0 وع 0  

 : - نتلمهم نیلادبو تحریف ةلمهم #اح هلوا- لا اأو

 هو لري یزلاو یو يي هضم
 جایز نب دمحم هل بشی « نام جا زنی يرلاو سموف نيب عضوم

 و ۶ e صر 2 ړل ها ساد راها و ¢ ر ل ر هر ھه

 وبا هنع یور « ةريعو ,عینم نب دمحم نع ىور « اضیا يسم | ل لاقیو « يواذحلا

 مرا ر a سا سرلا هس o 3 را 25

 * برخو « برخو برخو ترحو ثّرَحو برخو ترج باب - ۷

 نم یر : - نا اوت هات هربخآو هتك اس نار ةموحضتملا منجا َدْعَب- لول ام مآ

 ا سم چرا

 نب ملل نَع تدَح « جا مللم نب ديزي اهيلإ بسلپ « نمی < ءاَْنَص یرف

 3 رخ باب : - حب زخآو « حوت اح هوا - ينا ار
 )۷ هبا رو هرس

 مهمجر لو ١ 4 دما رق هدنعو 3 ةتيدملا او َدَح َدَحَأ ناک

 0 (A) و رم و رم رم سس

۳۹۷ 



 . ةئيدَمْلاب مضوم - هلبق ام وحن يقابلاو هم ءا هرخآ - ثلالا ام امه م5 هم ممم سا دج < 4 مر 2 2
 : میطخلا نب سيق لاق - ةئلثم اث هرحاو « ءارلا حتفو ءاحلا مضي  اًضِيأ لاقیو 0 لا 2 ر a مس 2 1 ۶ نع ا

 مال ممر رو رو رم وا ےس و ۶ ساد سا هم © را تر
 © براضن ملا رمَحْلا اتيلع مارح :انريمآ لاق ثرحلا انطبه الف

 کو ۳ ق قو رول
 بشی نما" عضوم : - كم ا هرخاو ( ءارلا حفر  ءاحلا مضي - عيل 71

 . ۲)مهکولم ضب  ثرح وذ هل

 سات رو ےن ارو هنر لرے ےس اف لا رسل اە
 :  ةدحوم اب هرخاو ةنكاس ار مث ةحوتفم همجعم ءاخب - احلا یو

 . يدنكلا هل . تبلپ ال میس رايد يف , لبا يليق يف رات برق لج

 : رعاشلا لاقو

 ُهِّمُه ُهَّلجألا َنِهْيَلَع تاب  ُهَلآلِق ناک ينادلا بخل الو

 . ماش وته نيب ةَ ضزألل ما : اًضبأو
 مس نر سا

 . یار نم رس نم يحن بّرَخْلا رادو

 ليج : - هلبق ام وحن يقابلاو ءارلا حتفب - سداسلا امأو

 يف ۰ لاو اًجّسلا نيب قربأ « وباقل

 يقاَبْلاَو ةحوُعفمْلا يااب - عباّسلا امو
 0 یر

 يشاوحلا

 . ةدادح رصن ركذي مل (۱)

 . (نادلبلا مجعم» يف و يف توقاي هيلع دزی ملو رص مالك ص اذه (۲)

 «نادلبلا مجعم» يف رک ذی م يومحلا نكلو . ةيجعأ مضاوم دف ةمجعلا ءانلاب مو : رضن ت باتک يف (۳)

 يف ٌركِذ هل « ةفوكلا يحاون نم « نوُحَليسلا برق مضوم) -رارخلا ينعي هلبق يذلا ثينأت رج یوس
 | . (حوتفلا

۳۹۸ 



(4) 

 قفز

 ةعبس ناغمدلا نيبو اهنيب ء سموك ضرأ نم ماطسبو ناغماد نيب ةريبك ةيرق ةداّدَحْلا : «نادلبلا مجعم» يف لاق

 رهش يف يفوت هنأ ركذو « قدصلاب هفصوو هخویش نم ادع رکذو الا بوسنملا دايز نبا ركذ مث « خسارف

 مهاربإ نب دمحأ ركب وبأ مامإلا وه اذه يليعامسإلاو . يليعامسإلا ركب وبأ هنع يور نم نأو ۳۲۲ ةنس ناضمر

 . هنبا همجرت -۳۰۳ /١ج يلكرزلل «مالعألا يو 4١ /4ج يناعمسلل «باسنألاو باتک يف ام ىلع

 لحارلا - 4۰۸ ص - «ةيقرشلا ةفالخلا نادلب» باتك يف ( 1. 5عه وعم جنرتسل) قرشتسلا فصو دقو

 . ليقثلا فيضلا يأ (تسود ناهم) ین ٠ ينوتسلا باتک يف ةدادحلا نأ ركذو « ةدادحلا نيبو يلا نب

 ةعبس (ثّرحو « ثرَحو « ترجو « برخو « برخو ۽ برخو « بخ باب) : ءاخلا فرح يف ٌرْضَن دروآ
 . يمزاحلا باتك يف درو اع جرخت مل ابنكلو ءامسأ

 فاضأو . ىهتنا . برحلا فيحصت هنإ : ليقو « ةينامب ةيحان :  ءارلا نوكسو ميلا رسكب امأو : رصن لاق

 هطبض اذك : : اضيأ يرّيْزِحلا هل لاقيو يناعنصلا يترجلا ملسم نب ديزي..) : يمزاحلا مالك ىلإ توقاي
 يور دقو . اهرسكب ريمألا هطبضو « ملا حتفب هللا راج نم ةثحمس : ينارمعلا لاقو « دعس وبأو يمزاحلا

 يف رأ ملو . اهقوف نم ةانثم ءاتلاو نوكسلا مث مضلاب مسالا طبض ناكو توقاي مالکیپتنا (ثَرَج : اًضيأ

 ةروك ذف ری اما « سرهفلا نم طقس مسالا نوكي دقو « ترجل اَرْكَذ ينادمهلل «ةريزجلا ةفص» باتك
 بونج يف « راَمَذ ىلإ ءاعنص نم ةّجحْملا ةعراق ىلع ةرماع ةيرق : عوكألا يضاقلا اهنع لاقو - ۱۵۳ص -

 امنع ثدحتو - ةلحرم فصنب ءاعنص

 (بّرَج) دعبف (ترج) مساب اًعضوم ركذ هر ملف « فورحلا ىلع بنرم وهو «يرجحلا مجعم» تعجار مث
 يرجحلا نأ بيرغلاو . هنع نادلبلا مجعم» يف درو اب ىفتكا لب برج عقوم ددحي ملو « ءادرجْلا ركذ

 توقاي مالك صن دروأ هبفو (ةرج يذ) يف هركذ ام ىلإ لاحأو « ترج ركذ هيفو (ريزح) نع توقاي مالک دروآ

 نم ةروهشم ةبرق ریزج لاو « ةرج يذ فالخم ىلإ بوسنم هلعل : تر : ًالئاق هيلع بقعو (ترج) نع

 . فالخ مالسالا ينف ناو . (اهركذ يتأيسو . ةرج يذ فالخم

 بابو : «نادلیلا مجم يف ام صلو یبتنا . مالسلا ةئيدم فارطأ نم برح بابو : لوق ىلع رصن هز م

 دعب ةيبرحلا يف تركذ < يبرح اهل بسنب - هنع هللا يضر - لبنح نب دمحأ رق ٌرواَجُت ةلحم + دادغبب برح

 رپ ةربقم برق « بزخ باب دنع « دادغبب ةروهشم « ةريبك ةلحم « ةبوسنم : ةيبرحلا) : لاقو ىبتنا . اذه

 ناکو « روصنملا رفعج يأ دأوُف دحأ يخلبل هللا دبع نب بر ىلإ بس « امهريغو لبنح نب دمحأو « يفاحلا
 . ةلحا هذه ۳ ثيدحلا لاطأو 1410 ةنس لتق هنأ رکذ مث دادغب ةطرش یلوتی

 لاقیو « ءاَعْنَص حاح قیرط ىلع « ةشيو منی لب : -ءارلا نوکسو - ةلمهلا ءاحلا حتفب امأو : رصن لاق

 رخآ ىلإ - منبي نيب ةدلب : - نوكسلا مث حتفلاب  ُبْرَح : «نادلبلا مجعم» يفو ىبتنا . برَح تانب : اضیآ
 نيمدقتملا مالك يف هيلع تعلطا صن حضوأو . (دلب) : اهیاوص أطخ انه (ةدلب) ةملك نأ كش الو -رصن مالك
 دهن ينب دلب ىلإ شرج نیو» : - ۲۵۷ - هيفف (ةماعلا راد) تاروشتم نم «برعلا ةريزج ةفص» ف ءاج ام

 ربح تانب مث « َةَقاَحُق ينبل ةركشلا مث ءزثَع نم وكل « راحصلا تاذ مث ُةَحَأدْني : اًيلاشو ارش معْعو

 « اليم نورشع می ىلإ اهنمو) : هنتك ىلع مالكلا يف -۳۳۹ ص ينو  رْزهْلا يبل اَدَسَج مث « ةحّلجِل

 ةعبس اهضرعو < اليم نورشع برح تانب ىلإ اهْنِمو <« هژج رشع سالسو فصنو ا۴ج رشع ةعبم اهضرعو

 ةجرد ةرشع ينام اهضرعو « اليم نورشعو نانثا ءاَدَسْجْلا ىلإ امنمو « ةجرد سامخأ ةعبرأو « ةجرد رشع

۳۹۹ 



(٩) 

 . اي نورشعو ٌدَحأ ناطعب ةي ىلإ ابنمو «رشع فّصنو «رشعو
 « ميدقلا ها اًقورعم لازب ال يذلا عضوملا دیدحت يف حضاو مّدَقَت امو « ىرخأ عضاوم يف اهرکذ درو

 . ليك ةثم نم برقي ام يأ « ينادملا دیدحت بسح ًاليم نيعبرأو ةثالثب ةشي قرش عقيو
 . ةنيدملاب مضوم : - تم هاتو نیتامهلا ءارلا نوكسو ءاحلا حتفب : - ثرح نع - هلوق ىلع رص دزي م
 هانعم ناك حتق نمف « ةثلثم ءاث هرخآو « نكاس هیناو « مضیو « هلوأ حتفب : ثرح : توقای لاقو . ىهتنا
 « مطخلا نب سيق لو دروأو « ةنيدملا يحاون نم عضوم وهو < الجترم ناك مض نمو « لالا بْسكو عزرا
 : هدعبو
 براثل تلحا یتح اوعجر امف ةزعا لاجر اتم هحماسف - ۰ و ۶ ۲ ور رم هع هی خخ مل ر 0 ق ل نجح

 : اًضيأ لاقو

 بورش ةاوغ اًهَطِّبَعُي مت ممرلغب ذإ ثرخلاب مهناکو سم و لاما م و و 9
e 3-5 ۰و ۳ و  

 يداوو « ورود هيلإ بیت « نملاب عضوم : اًضيأ اث هرخآو ةلمهلا ءارلا حتفو ءاحلا مضب امأو : رصن لاق (۱۰)
 ريس ےک ب

 تر : توقاب لاقو . ىهتنا . رنج نم مهو « هري ماوه وه يرذأ ال نهلاب - لی ىلع - حل يب
 ًاليوط اًريخ دیر نبا نع دروآ مث - بساکلا وهو < ثراح نع ًالودعم نوكي نأ زوجي - رو رمع نرو -

 اكربخلا اذهو) : هدعب لاقو « رم كولم نع يورت يتلا ةيفارخلا رابخألا نم هريغك- يريمجلا ررح يذ نع
 . صب ملعأ هللاو  هاور نم ىلإ هانوزع « هارت

 يف ام دروأ مث -رکذ دقو  ناَدْعَب فالخم نم هلع : - نيتحتفب - ترا : همجعم يف يِرْجَحْلا لاقو
 . ثرح يذ نع «نادلبلا مجعس»

 ۳ 1 نيب ةضيرعلا ضرألل مما : - ةروسکم ةلمهم ءارو ةحوتفلا ةمجملا ءاخلاب امأو  برخلا نع رص مالک صن (۱۱)
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 . ماشلاو تيه

 . ةنيدملا ىلإ كَل تناك قيرط ىلع « ٍدْمّسلا لبجو َدْيَق نيب مضومو
 ىف و مو

 . یار نم رس نی مقص برُخلا رودو

 . میکس يب نم و راقت برق لج : اًضبأو
 یهتنا . بالا برخ هل لاقب « لاو اجَس نيب بالك يتب رايد نم لوط قربأ :  ءارلا حتفب هم امأو

 رصن دنع تدرو (برخلا رود) ةملكو . يمزاحلا تادايز هيلإ بم رضن مالک توقاي دروأو رصن مالک

 دنعو (ةيحان) يمزاحلا دنعو يه رصن دنع (عقص) ةملكو (برخلا راد) : يمزاحلا باتک ي يهو « توقایو
 + عضاوم ةعبس رصن مالك يف ئراقلا مامآ (يحاون نم) توقاب

 مساف « دادغب يحاون نم تيه نأ فورعمو - ماشلا تيه نيب يتلا ةضيرعلا ضرألا : بّرَتْلا : لوألا

 نم يقرشلا يلامشلا بناجلا يهو « ماشلا نيبو دادغب نيب ةعقاولا ةعساولا ءارحصلا ىلع قلطي اته ٍبرحْلا
 . ةوامّكلا

 هنأ - 8۱۹ ص «كسانملا» بحاص مالک نم مهفيف دعسلا لبجو دف نيب يذلا عضوملا : برخلا : يناثلا
 .لايكأ ةرشعب مقرلا ىلإ لوصولا لبق « ةنيدملا ىلإ ةمرلا نطب نم هجتملا قيرط ىلع عقب

 رشع ىنلا ىلع تايراشعلا دوسا نأ رکذو ء ًاليم نوثالثو ةعبرأ ملا ىلإ لا نطب ءاح نم نأ ركذ دقف
 سام لايمأ ةعبرأب اهدعبو « اًرثب لايمأ ةيناثب تابراشعلا دوسأ دعب نآو ةمرلا نطب ءاسح نم اليم



 مث « قیرطلا رهظ ىلع يداولا نطب يف « ءالا ةظيلغ ريبكر ثب هيف عضوم هنأو برخلا رکذ مث (۲۸-۸+۸+ ۱۲)
 . مقرلا ركذ

 لفسأ يف اليك ۲ه) اليم 17 وحن ىلع - بقرلا مساب نآلا فورعملا  مقرلا قرش عقي برخلاف اوه ىلعو

 لحمي تماق ةرجملا نوكت دقو (ةجاجعلا) ةرجه نم ةبرقم ىلع . ملعلا لابج نم هجورخ دعب ۰ بقرلا يداو
 . هبرقب وأ . برجا

 . دادغب يحاون نم هذهو . یار نم س يحاون نم يلا ةيحانلا : ثلاثلا

 « جاو ردصم ىلإ عجرت اهنا رهظب هدیدحت يف ةدراولا تارابعلاو . راعت برق يذلا لبجلا برفلا : عبارلاو

 دبع ةعبط ٤٠١ : صاپف ام صلو « ثعشألا يبأ يدنكلا ةياور < يملسلا غبصألا نب مارع ةلاسر وهو

 :  «تاطوطخملا رداون» يف نوراه مالسلا

 « اًريثك ىورألا هيف نوکی « میس ينب نم لج وهو « اهیقرش نم ةعقولا وذ هل لاقي لبج لبأ ءاذحو
 ل مر هل لاقي لبج ةلبقلا لبق نم هنيمب نع نم هژاذحو . ةقيقشلا اه لاقبرثب هيقرش نم لفس يفو
 و < صيعلا نابنذ هل لاقي ءام خرب لصأ يفو . ةريثك نارمللا اف « ناتبني ال نابلاع نالبج اهو « راعي هل

 : رعاشلا لاق. ابا اش تی بال « ةلبقلا نيبو هنيب لبج : برخلاو . ءام راعت برق

 ُدَدَجَتَي ابا ۷ نر ىَرأ الو ٌراَمَب ىَلْبَت الو ْتْيِلَب

 ده ٌةّلجألا ٌنِهْيَلَع ٍتاَحَب هلالق ناك ينإَدلا برخلا و

 اهئامسأب ةفورعم لازت ال كانه عضاوملا رثكأو (امیدق میس ينب ندعم) بهذلا دّهَم ةقطنم يف لبجلا اذهو
 . ةيدقلا

 جس : نيفورعم نالازي ال ناعضوملا ناذهو - لملاو اجَس نيب يذلا - ءارلا حتفب حتقب - برَخلا : سماخلاو

 مساب فرعی راصف < تارایس ھ ۱۳6۸ ةنس هيف تمرح 5 هرب داو لغشلاو 2 دجن ةيلاع لهانم رهشآ نم لبنم

 وه برفلا مقوم ديدحت اهيف درو يتلا رداصملا مدقأ نم لعل . ةريبكلا تارايسلا نم عون يهو تایل بیر
 ها « هلبق اف ثلاا نقلا لهأ نم ءاملع نع ةلوقنم هصوصنو يتاهصالا ةدغلل «برعلا دالب» باتك

 . بلا برخو « باَّقُعلا برخ : اهلاجو ءركب يا ينب دب رايد يف هعفترم : اجسو) : ۲۱۳۴ص

 مطب سيل ليج يأ « مِ : باما بّرعو : - ٤١۱ص - اًضيأ لاقو .  (لبج : دهشلاو
 . (ةتس وأ خسارف سن نم وحن لجأ نيبو هنيو « درام

 ذاتسالا لاق اک - فصرلا اذهو یہا . لعنلاو اًجّسلا نی ريق بارخألا : بیبخ نبا نع توقاي لقنو

 مساب نآلا فری ام ىلع قبطني - ١49 ص هيفارغجلا مج اه ماسقأ دحأ هد ةيلاعو بانک يف ليتم نب دعس

 نم رثكأ دعب ىلع اًيونج اجَس ءام نم دتمت « تاقرییاو « ضرألا يف ةحرطنم « دوس الت يهو علم

 ىلع رابالاو ؛ هنم اًبونج يه « اجس رابآ نيبو اهنيب اهموشیخ عم ضايرلا نم زاجحلا قیرط رمی « دحاو لیک

 . اليك نيعيرأ دعب ىلع فيفع ةدلب نم اًبرغ « ياشلا هبناج

 . هركذ مدقن « ةبَرَخ نم بيرق + دوسأ ليج : -نيتمجعملا يازلاو ءافلا حتفب امأ) : - بّرخ نع صن لاق (۱۲)
 . (هدعب يلا ةبزنلا نم بيرق) : توقاي دنعو

 . (ةبّرعو ... ةبرج باب) (ةثملا دعب نيناغلاو ثلاثلا بابلا يف ةيزخ نع مالكلا مدقتو



 ) ناك امتي نال ۳

 ققغا ذاتسألا اهفیلأتب ماق يلا (ةثيدحلا ةيبرعلا تاتريبلا نع تاساردو ثوحي) ةلسلس نم ةيناثلا ةقلغا تردص]

 يه اهو (رشنلاو ةمجرتلاو ثحبلل ةمابا رادر اهرشنب موقتو (يرهاظلا نمحرلا دبع وبأ) ليقع نب رمع نب دمحم
 . [باتكلا ةمدقم

 رفت ثدحي ام اًريثك ةايحلا لئاسو يف -رضحلاو ودبلاك- نيريظتلا نيب كراشتلا
 .رخآلا ىلع همت اهم ٍدِحاو لك يق ‹ انس

 دامو برعلا صا : هنع هللا يضر قورافلا ةفيلخلا مهفصو اك ةيدابلا ءانبأو
 اذهو 3 را نم رثأ وه ام ارو ظلغلا نم اف قالخأ ووذ 0 0

 ةنوشخ نم مر ام و ع ردص ةباحرب رب هاو لباقي ناک يذلا م

 . مهقالخأ بذهمو « مهعابط اوفصتو « مهدايق سلس ىتح ‹ نيلو ةمححب

 ام اًريثكف « اًمئاد مهب ةرب تسيل - اهئانبأ عابط ْتَمبك يلا يلا يهو  ءارحصلاو
 - رعنا 1 ىلإ باج نم لاقتنالاب ةااو ءاقبلل لئاسو نع حلا اهبدج مش بس

 بتک تحفط يذلا ءادعلاف < لاتقلاف عزانتلاو  ناکسلا نيب ةلاكتحالا ثدحيف

 يلا - مهمانأ نم مد ام ىلع یا كلت ی ست ام ريكو « هيودتب خبرا
 يذلا ٌموُجْلا ذإ ةروظح روم باکترا ىلإ ةرورضلا مهناجلاف  مهتايح ةدام يه
 الو سيياقل مضحي ال «ميحضلا سید هنأب - ملسو هيلع هللا لص - یفطصلا هفصو

 . ةيقلخلا 8 عيمج رهن يتلا بابسألا ىوقأ اًرفك نوكي دقو رقفلاو  طباوضل

 ا ارم "کلو ۱ 0 ۳۳ ۳ : هركذ لج لاق اک 2

 (تارجحلا ةروس نم ٤ ةيآلا)



 تناکف . اهاوحأو اهعابط لهجت تاموکحم ةيدابلا تیلتبا ةميدق روصع ذنمو
 ةيعاججالاو ةيداصتقالاو ةيقلخلا اهضارمآ جلاعت الو < ةدشلاو فعلا ةسايسب اهسوست

 مسجلا ةازجأ می نم ةقيرطب لب « مجلل ءاَدلا لاصتتسا ديري نم ةحلاعم

 . هتکرح دیخبل

 دمحم خيشلا مامالا اهدعاوقو اهوصأ حضوأ يلا ةيحالصالا ةوعدلا نمي نم ناكو

 درحلصل ةداقلا  ًارضحو ةيداب  ةريزجلا ناكس نيب اهرشنب ماقو « باهولا دبع نب

 - يرجما رشع يناثلا نرقلا فصتنم يف ىلوألا مهتموكح مايق لوأ نم « دوعس لآ نم
 ىلإ « رمتسم ريع ر يف "تلاز امو « ناکسلا ةايح يف ةّماعلا عاضوألا عیمج ريغتت تأدب

 ‹ ةيضاملا مهدوهع يف مهفلس نم حس هيف ةيدابلا ءانبأ ناك يذلا ءرضاحلا اندهع

 عيمج نم اًمجسنم نكي مل ام  ةيحالصإ ةكرح ةيأ يف  رييغتلا راثآ نم نوكي دقو
 ناف رمألا نكي اهمو « هليلعت يف فصنملا خرؤملا راحي امم « ةكرحلا كلت تاياغ عم ههوجو
 نكلو . دصق ءافصو « ةين نسح نع ةثعبنم تناك اذإ « لئاسولا رربت ةيماسلا ةياغلا

 همامأ قیرطلا دي نيح ةريحلا هذه دادزت دق لب « ةمئاق كلاذ عم ىقبت خرؤملا ةريح

 ام ةيميرات ةيضق نم هجلاعي اب ةطاحإلا نم نكمتي ال ثيح « دحاو بناج نم اوتفم

 رمع نب دمحم ثحابلا ذاتسألا يخأ یّدَصت اف لاحلاك « نينث نيبناج نم اهيل لصي مل

 ةليبقلا هذه ثادحأ نم « فلؤملا اذه يف هتحلاعمل (يرهاظلا نمحرلا دبع وبأ) ليقع نب

 خرؤملاو < اًنيدحو اًميدق ةيبرعلا لئابقلا خيرات نيب اعد اهخيرات ربتعي ال يلا ۰ ةميركلا

 وه نم نيمصخلا نيب نوكي دقو « هماكحأ يف لدعلا توتي ضاق - هتافص یممآ يف -

 ؟ لعفب اذاف رخآلا نم هتجع حل

 لصتاف « بيرق دهع يف « لئابقلا یدخا نع ات «برعلا» ةلجم يف ترشن تنكو

 فورعم خيرات ةليبقلا هذه له : هنم تحضوتساف « اًبضاغ اًبتاع اهخويش نم خيش يب
 « اهخویشو اهريهاشم هظفحم اهخيرات نكلو ! ال : لاقف « !؟ هيف ءاج ام تفلاخ

 يوب ُلاصّنإلا لئابقلا ىدحإ نع ةباتكلا لواح نم لک ةعاطتسا يف لهو : تلقف

 ؟ اهئانبأ نم ةفرعملا



 دبع وبآ ذاتسألا هلمع ام اذهو « هملع هيلإ لصو ام ميدقت ثحابلا ةمهم نإ
 هذه هتضاخ فينع عارص هُجْوَأ نم ةنزحم اًروص هيف زربأ يذلا اذه هفلؤمب « نمحرلا

 (1 غ0 - ۱۱۷۷) نمزلا نم فصنو نرق لالخ ءاقبلا ليبس يف اهكراعم يف ةليبقلا
 « نزحلاو ىسألا نماوك سفنلا يف تراثأ ناو ۰ حوضولا اهر ناو ۰ روصلا هذهو

 فنعأ مامأ تابث نم  ةليبق ُهّيَأ  ةيبرعلا ةليبقلا هب فصتت امل ةَعئار جذامن زربت اهنآ الإ
 ىلع مئاقلا نايكلا اذه كسامت يف ةوقو « اهنایک نع عافدلا يف لاسبتساو « ثراوكلا
 نوكي ال اًريخ لبقأ ال) : مهدحأ نع لقن امك « ةبحاو راثيإلا نم ةخسار مئاعد

 . نامجعلل

 فَمَن  ءادتقاو رابتعا ةليسو خيراتلا انْذَحّن اذإ  خرؤملا مهم رابتعا إطخلا نمو
 نأ دي ال لب « اهجور سوفنلا حورتستل جهابملا ءال وأ ۰ 1 ءادتقالل نسخ زر دنع

 نم هلجسي ايف ةنزحملا بناوحلا حاضيإ - ماتهالاب وب مل نا - كلاذ ىلإ فیض
 اهرثأ ناك اذهلو « اهب ًالاصّتا یوقأو « بولقلل ةسمالم 3 يسا اف < ةيخيراتلا ثداوحلا

 . قمعأو غلبأ سوفنلا يف

 ايأ ذاتسألا ناف (فدبتسا دقف فلأ نم) نأ  مدقلا ذنم - فورعلا نم ناك نلو
 یراقلل مدقف < < قلزملا اذه نع - عاطتسا ام ىأني نأ اذه هباتك يف لواح نمحرلا دبع

 ثداوحلل تضرعت ىلا صوصنلاو رابخألا نم -هتالع ىلع اًنودم هدجو ام

 ةمعن هللا هابح نم لك كردي اك كردي وهو « دصق نسحو ةنامأب اهضرعف « ةيخيراتلا
 عيمج سوفن نم لازأ دق هللا نأ دالبلا هذه يف رارقتسالاو نمألاو لدعلا لالظ ويم
 بحلاب اهالمو « نئاغضلاو نحيالا عيمج - اتسایس نسحو اهتموكح لدعب - اناکس

 انلا لمعلاب الا « زيبمت وأ قیرفت نودب « نیباحتم ةوحخإ عيمجلا حبصأف « يعاتلاو

 ال ةياغ لک نم درجتلا ىلع  فصنملا خرؤملا نأشك_ مرکلا فلولا صرح عمو
 قئاوعلا نم - كش نودب - ناك رداصلا حش نأ الإ « قرطلا فلتخم نم ةقيقحلا غلبت
 الاحم ةثيدحلا ةيبرعلا لئابقلا لاوحا نم ذختت يلا تافلولاف « دارا ام عیمج غولب نود
 مولل لحم الف اذغو . ةدوقفم نكت مل نإ « ةلماش ريغو ةردان لازت ال ةساردلل اًصصخم

a ۱ ۹ 



 ماقيل عنو مالا ي ءا قلا عم
f ۰ » 

 ٌبطلاءادو ناسنالا مو

 ةع دق ةثراوتم ةفارخ

 خيرات ۳۷۷۹ ع) ةريزجلا ةديرج يف حايسألا نم يريطملا راهن نب دوعس خألا ثدحت
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rfتيسنأ ميرك بتاک راشا هلبقو یبلکلا ءادب نازربلا مذ ةقالع نع(ه  

 .زاجيإب رمألا اذه ركذ «يلاخلا عبرلا يف ةلحر نع يش هل ثیدح يف همسا
 بی سو

 نع ةررکلا صوصتلا داريإ نم راثک الا يف هيلع بتع الو « ةيحانلا هذه نم فلؤملا

 يف فنجلا وأ « ريبعتلا ٤ ءافحلا نم صوصتلا هذه ضعب يف دري دقو . ةدحاولا ةثداحلا

 . هلئاق ىلع لب « هلقان ىلع هتعبت عقت ال ام ةرابعلا

 حماست ةرظن - هرشو هريحج بهذ دقو - - يضالا ىلإ رظنن نأ ماقما اذه يف انردجأ امو

 لك تعسو يلا هلل هللا ةمحر هلمشت نأ 'يسملل وجرنو « هناسحإ نسحملل ركذنف . ءاضغإو
2 
 نواعتلاو فلاتلاو يخآتلا ةمعن نم انرضاح يف انيلع هللا غبسأ امادق كردن نأو « يش

 ام لكب اهرصاوأ ةيوقتب اهئاقب ىلع صرحلاو « ةمعنلا هذه ركشب «یوقتلاو ربلا ىلع
 و 0 مس هم

 لثم» : ةميركلا ةفصلا هذهب ةريدج ةما « اننایک ظفحو « انزع ماود اهتیوقتبف « عيطتسن
 دسجلا ٌرئاس هل یاد وضع هنم ىكتشا ادا « دسملا لثمك مهيطاعتو مدت يف نينمؤما
 . (ىمحلاو رهسلاب

 بيطلا وبأ فناج مل يلا « اهتاهاتمو يراحصلا هذه لهاحم داور قحأ اف : دعبو
 : اهفصو يف لاق نيح "باوَصلا
 و 9. 2 يمرر رم 2005 د اه اه سد

 ءابرحلا ولت امك اهّيِفف ىَوَلا فوخ نم تیرخلا نولس

 وأ هب اوُرَّصَق اف رذعلا عساو اولاني نأ - باتكلا اذه فلؤمك- ءالواه قحأ ام
 قو . روس

 : فنعم الو ٍموله ريغ مهدحأ َدِشْنِي نأو ع هنع اورصق
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 اودس يِذّلاَناَكَمْلااوُدْسْوَأ « مولا نم ہكْنبأل اب ال ٌهِهْيَلَع اولق أ

 رساخلا دمح

۶۰۰۵ 



 رومألا نم اهمسا لئاسلا ركذ يلا ةليبقلا هذه نيبو بلكلا ءاد نيب ةلصلا نآ عقاولاو

 .نمز ذنم ةثراوتملا

 نمحرلا دبع نب هللادبع خيشلا وهو «نيروهشملا دجن ءاملع دحأ كلذ نع لس دقف

 ةعومجم» نمض ةروشنملا هلئاسر ىدحإ يف باجأف .(ه ۱۲۸۷۲ ةنس ىفوتملا) نطب اب

 اذه نالطب ىلإ ةراشالا دعب - خيشلا هب باجأ ام صخلمو «ةيدجنلا لئاسلاو لئاسرلا

 الو ءاود يف هلاعتسا زوجي الو سجن ملا نآ حضوآ : تافارخلا لق نم هنأو ءرمألا

 .هربغ

 نم ةثراوتملا تافارخلا نم هنأ هتربخأف اذه لصأ نع ينلأس ةوخإلا دحأ نأ ركذأو

 (نازربلا) ةليبقب ةروصحم نكت ۸ ةفارخلا نكلو «مالسإلا ردص يف مث «ةيلهاجلا نمز

 «ةليبق لك يف فارشألاو كولملا نم «بسنلاو بسحلا يوذ يف ةماع تناك لب اهدحو

 مهنإ) :(7ص ۲ج) هصن ام لاقف كلذ ىلإ ناويحلا» باتك يف ظحاحلا راشأ دقو

 .(نونحلا نم ينشتو «بلکلا ةضع نم نشت 5 كولملاو فارشألا ءامد نأ نومعزب

 نم ءافش كولا ءامد : مهوق نأ نومعزي انباحصأ ناكو) :كلذل ًاليوأت دروأو

 ظيغلاب انه بلكلا رسفو <. (ينملا راثلا وه مرکلا مدل نآ ینعم ىلع «بلکلا

 بلکلا نم ءافشلا وه كلذف هرأث كرداف اذه بلکلا هباصأ اذإ ناسنالا نو «بضغلاو

 اذه ضرب ۸ ظحاحلا نكلو «بّرغب ةقيقحلا يف امد كانه نأ سيلو - مال حتفب -

 .هتحص مدع نيبت رعشلا نم ةلدأ دروأو ؛ لوقلا

 ءامد نأ نورت اوناك برعلا نأ لع لادلا رعشلا نم هربغ هدروأو ظحاحلا هدروأ امو

 «يلهاج وهو «ييالكلا صوحألا نب فوع لوق بلکلا ءاد نم ينْسَت فارشألاو كولملا
 : (تایلضفلا» بحاص اهدروأ هل ةديصق 5

 مو ماهو ام مو ی
 ! ل; ۳۳ هلهجاو هملعتف ورمع نب رجح ينب يف كل لهف

 ج 1 ۵و سر ۵ رس د ۳۳ 3

 ءافش ىبلكلل موقلا ءامد ورمع نب َةَبَلْعَت ءاَقْنَعْلا وأ

 ينب ىلع ًاكِلَم ناكو «رعاشلا سيقلا ْئِرما وبأ وه - ملا ناكساو ءاحلا مضب  رْجُح
۹ 



 دالب يف «مورلل نيعباتلا ةتساسغلا كولم وبأ «ورمع نب ةبلعثو « هولتقف مپیلع راجف «دسأ

 .مالسالا لبق ماشلا

 .بلكلا ءادب نوباصلا - ىضْرَمْلاك - ىلكلا

 نم دوعسم نب مشاه يا نب رفز (دجن دالب) ةماعلا ةالو نم ناك مالسالا ردص يو

 معي ناكو فرم يب تویب فرشآ وه ٍنانس يب تيبو نافطغ نم ةّرم نب نانس يب
 ةرم يب هموق نم رعاش هيف لاقف ءاهضاقنأ ىلع ضايرلا ةنيدم تماق يتلا جح ةنيدمب
 . كه و 8 و
 - ۲۰6ص ۲ج (ةساللا حرش» يب ءاج ام ىلع «يرملا لبنح نب مساقلا ىعدي

 : هص ۲ج  ؛ناويحلا»و

 و 7 ۱ ۳9 مع عع 17 ۰ a ےس o 7 م قم 2 9 رم
 ءافج مهئاقل يي ءرجحبي ٍبيبح يبا دعب نالخلا ىرا

 5 ع ۳ 22 2 3 ص 4 59 و ۶ ۶ رو ۶ 2

 اوؤاضا مهب ۶ءيصتس كنا ول ناس يفب ووجولا ضيبلا نم

 ر قر ر ھي ھر ۵ 2 7 و و رع
 ءامعلا هبیغنب ام رونو تلقّتسا اذا راهنلا سمش

 ءافشلا بلکلا نم مهوامد ملک ةاَساو یراکٌم هاب وَ 9 - مع هو 1 ۳ و عما ل 5

 .حرجلا :ملکلاو .بیبطلا وهو سآ ممج :ةاسأ «باحسلا :ءامعلا -

 : مت يب تویب رهشآ نم مراد ينب هموق حد قدزرفلا لاقو

 لو َهَنَجَمْلا ءاّدلا نم اقش مود نیا َنْيّيِمراَدلا نم

 .لقعلا فعض :لْبَخْلاو .نونحلا : ةا

 : ًاضيأ لاقو

 فنداره يِذَّلاٍلْبَخْلاوُدواَهْنَمَش تعامد ضاریلا یبلکلا "برش وتو

 .ميدقلا رعشلا نم ىرخأ دهاوش دارْيال لاجل عستي الو

 _ .اًماع ناك هنكلو ءىرخأ نود ةليبقب ًاصتخم ناك ام رمألا نأ مدقت ام رهظيو

 نم اهنع فرع ةليبقلا هذه نأ هلصأ لعلف نازربلاب ةرخأتملا دوهعلا يف هصاصتخا امأ

 نومدقتملا برعلا ناك يتلا تافصلا نم كلاذ ريغو «ةماهشلاو ةعاجشلاو مركلا تافص
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 نع ريم .ةصاخ ةفص اذ اهب فصتي نم نوریو «قوفتلاو ةلوجرل ةيلاع ال اهنوربتعي
 .بلکلا ءاد نم همرکب یفشَتسب ثيحب .هرغ

 نم ريثك ىلع ىضق اك مالسالا ایلع ضَمَي ملو ةليبقلا هذهب ةفارخلا ترصحنا من
 .رضاحا اندهع ىلإ اندالب ةيداب يف ةلغلغتم تيقبف تافارخلا

 رساحلا دمح

 لونا عءاشلام احن با

 « لوهجا رعاشلا مسا يف فالتخالا نع مالک - ٩۲۲ ص ۱۷ س «برعلا» يف درو

 هب ناقلعتی نْيَّصن ىلإ هرکذ ةبسانع ةراشالا نسحتو سیقلا یرما لبق رايّدلا ىكب يذلا

 : ص ۲ج  هبسن دروأ دقف (ه4۷۵) الوكام نبال «لاكإلا» باتك يف ءاج امهدحأ
 ركذو ةيعاضقلا بلك ةليبق عورف نم يه يتلا ةفورعلا ةليبقلا «ةرّذُع ىلإ ًالصتم - ۰

 الوکام نبا نكلو «عوبطم متاح يبأ باتكو «َنْيرمعُملا» باتك يف هركذ متاح ابأ نأ
 ءاح اب وه له (ماح) مما طبض ثيح نم يأ (هيف فلتخم) ناونع تحت رعاشلا مسا دروأ
 .(مامجو ماخو ماح) باب نم  ةمجعم وأ ةلمهم

 يف هصن ام لوألا ةعبطلا 455 - «بسنلا ةرهمج» يف مزح نبا ركذ : يناثلاو
 ام «بلک ةليبق نم ةرذع نب فوع نب ركب نب ةنانك نب هللادبع نب لبه ىلع مالكلا
 لبه نب ةديّبع نب كلام نب (؟) دمحلا نب سيقلا ژرما هدلو نم «نطب لبه) :هصن
 هنأ : ليق دقو «ماذخ نبا : سانلا ضعب هيف لوقي يذلا «ميدقلا رعاشلا ما نبا وهو

 :سیقلا ژرما هيف لاق يذلا وهو «لئاو نب ركب نم

 ماَمُح نبا یکب اّمک ریل يكبت ةَعاَس َجِعاَوَتلا اَفِق ّيَبِحاَصضاَي

 ماّمح نبا یکی اداب : اولس اذإ بلک بارعاف :بئاسلا نب دمحم نب ماشه لاق

 (یلزنمو يبيح ىَرْكِذ نم لا :لوأ نم ةلصتم ٍتايبأ ةسمخ اودشنأ ؟رايّدلا
°۸ 



 .سیقلا ( ئرمال اهتيقب نإ :نولوقیو

 م هنأل (هرعش رد «مدق رعاش وهو ,ةرضاحا ةيلح» يف تای يمناحلا هل دشنأ دقو

 یبتنا (طقف مالسإلا تاور هلردأ نم رعش اهراعشآ نم ۳ ناو « باتك برعلل نكي

 .مزح نب مالك

 يف تافلؤم هل ه ۳۸۸ ةنس يفوتملا يدادغبلا رفظملا نب نسحلا نب دمحم وه يمئاحلاو
 ةيلح» :هومجرتم اهركذ يلا هتافلؤم نمو «يبنتملا رعش دقن يف هتلاسر اهنم عبط بدألا
 ىلاعت هللا همحر  يلكرزلا ذاتسالا ركذ ام ىلع «نادلجم ءرابخألاو بدالا يف «ةرضاحا

 .«مالعألا» ي

 كش الو «لاک الا « باتك يف ءاج ام عم ققتب قفتب رعاشلا بسن :نع مزح نبا هدروآ امو

 .يبلكلا نبال «بسنلا ةرهمجا) باتك ردصملا نأ

 رک ذب دارأ هللا همحر - يبلكلا نب ا نوكي الأ : : انه لواستلا حصي له يردأ الو

 برعلا هفرع رعاش رهشأ قبس ریش اف دجو هنأو بلک هتليبق دجمب ةداشالا رعاشلا اذه

 .!؟رجح نب سيقلا ژرما وهو

 : باتک لوح

2۳ 4 
 «م س الا باس تروم »

 حلاصلا ناثعلا دمحم خيشلا مرکلا | ذاتسألا اهب ثعب يلا ةميقلا تاظحالملا نم
 . كج يف ة ةرضحتملا رسألا هرهمج ا باتک لوح يضاقلا

 هسنتلا قيس دقو. .دنراح نب ديز باوصلاو  ةثراح نب ةماسأ جوزت - ۸ ص -۱

 .بجر ءزج يف اذه ىلع

 .ديهف لآ مساب الإ ةزينع يف نوفرعی ال - ۸۳۱ ص نوروكذملا  قلطم لآ ١

۹ 



Ê 
 - ۱۳۳۲ ةنس (قلطمو دمحم) سرلا نم اولقتنا مهناو دیهف لآ ةدام يف ۳ ۰

 .ةزيتع يف میس لآ ةوطس ةنس ۱۳۲۲ ةنس باوصلاو

 دحأ ةافو خيرات اذهو - ۱۳۵۱ ةنس ماّسِلا هللادبعلا حلاص ةافو - ٩۱ ص -47

 .ماّسبلا حلاص خيشلا ةافو اهنأ متمهوت يذلا - ۱۳۰۷ ةنس وهف هتافو امأ ؛هينبا

 : ةيناثلاو ۱۳۰۹ ةنس هتدالو : امهادحا نیترم عنام نب هللا دبعلا دمحم ركذ درو س ۵

 نب دمحم نب هللادبع يلاخ دالوأ) :ناغعلا دمحم خیشلا لاق - ررکم امهادحاف ۱۳۱۰ ةنس

 ةنس مهولا ماع ًانوعطم تام دقو - روك ذلا  دّمحم مهربكأ ؛مهل عبار ال ةثالث عنام
 سمح عم هيبأ خيشو هخبش ناغعلا حلاص جلل بارحملل هومدق « ةمحرلا ةهنس ۷

 .ه ۱۳۹۷ ماع يفوت زیزعلا دبع : يناثلا نبالاو

 .يل رهظي اف - ۱۳۹۷ يوت نمحرلا دبع :ثلاثلاو

 ماع نم عيارشلا دجسم ماما دمحم :نانثا هدالوأو ءدمحم هيلإ راشملا مهربكأو

 - (نينس ذنم فورعلاب رمألا ةئيه عم ةكم ي نسحملا دعو ءابتسردمل ًاريدم ناكو ۱۳۹۳

 : لاق نأ ىلإ

 دبع نب دمحم فراعلا ريدم دجو مهدج نيطب ابأ رهص منام نب هللادبع نب دمحم امأ

 ماع ءارقش نم نيطب ابأ هرهص عم حزن  ه ۱۲۹۲ ماع سوءرلا عجو ةنس ينوتف «زيزعلا

 اهءاضق هرهص ىلوتبل ةزينع لا ۱۳۹۸

 :ركذ دري : -

 يف ىسيع نبا مهركذ دقو - ةيقرشلا ةقطنلاو تيوكلاو «ةزينع يف  روصنم لآ

 .روصنملاو اناتخلا سرغ ... ماع يو :هلوق اهنم هجیرات نم عضاوم
 مس ۰ 2 8 ريت د
 روصنم لا مهو (ه ۱۲۰) هنس ةزينع ي عماجلا دجسملا رمع يذلا وه مهدجو

 .رو ينب نم ءحاّرج لآ نم «لماز لآ نم

۰۱۰ 



 نآ عقاولاو (یلیکر لدب (ليك) ةملك بارفتسا ىلإ ناثعلا دمحم خيشلا راشأو -۷

 اکف ةيبرعلا ةملكلا نازوأ عم قفتت ال يتلا ةيمجعألا (ولیک) ةملكل بیرعت (لیک) ةملك
 ءاملعلا ضعب نسحتسا دقف «ةيسرافلا (ليام) ةملك نع (لْيِم) ةملك نومدقتملا برع
 اوناك ءاملع مهنمو «باتکلا ريهاشم نم ريثك اذه ىلع راسو (ولیک) نع (ليك) بيرعت
 ءامهريغو يداّبعلا روتکدلاو ؛ مازع باهولا دبع دبع روتکدلاک (ةيبرعلا ةغللا عمجم) يف ءاضعأ

 .اهعبط ىلع فرشأ يتلا بتكلا عیمج يف اذه ىلع ترو

 مار < هلا جم رو رم هک

 ۳ ءاعسأ ىل رك دف « طاغلا ىلهأ نم  تاهولا دبع لآ رصانلا دمح خال يب لصنا

 : فیرخ لآ مهو ؛مهيسن ركذ هدجت يق ةرضحتلا رم ألا باس ةرهمجو باتك يف درب

 .ةّريتع نم اولقتنا م نم روق يب نم حاج لآ نم «طاغلا يف :نایلسلا يلع لآ

 (بْيَمُو لآ) :باهولا دبع لآ
 نب باهولا دبع مهّدَّجْل ةبسن باهولا دبع لآ مهل لاقیو «طاغلا يف : بّیهو لآ

 دبع نب زاّمج نب محقم نب بّیهو نب هللادبع نب محقم نب باهولا دبع نب دمح

 ينب نم ةبهولا نم - فورعم بسنلا ةيقبو ديرب نب دشار نب رداقلا دبع نب باهولا

 مک

 .رساودلا نم ءاّسابحلل مَع ءانبأ - طاغلا يف  حجاوُرلا مه لاقيو - بیهو لآ
 206 02 .e م

 ةلحلا هذه ضرعتت عوضوم يا يف ءارقلا ديفي امب لدا نم و «دمح خالل اركشو
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 يشل رابع لآ
 :هّضن ام عينم لآ زیزعلا دبع نب دمحأ نب هللادبع خالا يلإ بتكو

 نا نم الا اولقتنا ةنيدملا يف نيذلاو ةرونملا ةنيدملاو ينلزلا يف دالا -۱

 «رسألا باسنأ ةرهمج» يف ركذ مهل دري ملو داّبعلا دمح نب نسحما دبع خيشلا میثم

 .ةّرنع نم سالجلا نم هرْدَب لآ نم مهو

 : ىلإ تافاضإ

 لئابق عيمجل لماش وه يذلا باتكلا اذه ىلإ اهتفاضإ وجرأ ةديدج تامولعم هذهو
 ۱۷س - ۸/۷ج «برعلا» ةلجم يف تبتك نأ قبس دقو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملا
 امو ۹43/۹4 : ص ۱۷س ۱۲/۱۱جو ه ۱6۰۳ ةنس رفصو مرحم - ٩۲۲/۵۹۵ ص

 نأ تبتک ام أرق نم میمج نم وجرأو ميركلا ءیراقلا لمي ليوطتلا نأل رصتخم هتبتك
 درفتلا لجو .وهسلاو اطخلل ةضرع ناسنالا نأل ءاطخأ نم اهيف هدحي ام ىلإ يندشري
 نم ذاخفألا ضعب دجوي ذإ تافاضإ ربتعي عوضوملا اذهو لاعتو هناحبس هللا وهو لاككلاب
 ماسقألا وأ ذاخفألا هذه ضعبو مجعلا فورح بیترت بسح ىلع اهعورف ءامسأ تدرو
 .اهلك اهذاخفأ ركذت مل عورفلا ضعبو اهعورف ركذت مل ةريبكلا

 .ةزنع نم ملسم انض نم سالجلا نم فلحا نم :رودبلا :۳۷ مقر ةحفص ي-١

 ىلإ سالجلا نم فلحملا نم مث ةصاخ ةعجاشألا نم رودبلا نكلو «حیحص اذهو
 .بسنلا رخآ

 .ةفرضلاو ةلباعزلا :رودبلا ماسقأ نمو
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 .فوفکلاو ناعيمجلاو ةيقب لآ ةلباعزلا نمو

 .نارسع لاو رمع لآ :ةفرضلا نمو

 .رودبلا نم مهو رکسعلاو ةنزازهلا دجن ةرضاح نمو

 عورف مهأ نمو ةزنع نم ةلورلا نم ةعقاعقلا نم ديماملا ١1/4 مقر ةحفص يب - ؟

 .ءاباعشلاو ةعقاطلاو لصيفلاو ناوشرلاو مغيضلاو مياضلا ديماجلا

 مها نمو ةزنع نم ةلورلا نم ةبك اوکلا نم : ماتخلا :195 مقر ةحفص يو -۳

 .رطيوخلا داوعلا نمو .ناوصلاو داوعلاو كراعملا : مهعورف

 نمو ةزنع نم ةلورلا نم ةجرفلا نم :ناعضخلا - ۵ مقر ةحفص يف 4

 .تالليقعلاو ةمعاشقلاو ربجلاو ءاطعلا : مهماسقأ

 مهأ نمو ةزنع نم ةلورلا نم ةبكاوكلا نم :يسمخلا - ۲۱۲ مقر ةحفص ينه
 .نومضلاو دوفرلاو تافيرشلا : مهماسقأ

 نم ةعبسلا نم تانیطبلا نم ةصمقلا نم بیردلا - ۲۲۸ مقر ةحفص يف 5

 .ةزنع

 انض نم ةعبسلا نم تانيطبلا نم ةصمقلا نم ةمحرلا نم بيردلا نأ حيحصلاو

 رعاشلا خيشلا مهنم نيذلا مهو ناضيورلا ةرسأ بيردلا نمو ةزنع نم رشي انض نم دیبع
 ةقطنم ىرق نم حايسألا يف كالمأ مهل دجويو ؛يزنعلا ناضيورلا قيلع نب ديز فورعملا
 .ميصقلا

 ةلورلا نم ناعمجلا نم ضعرلا نم ةملعلا نم :خیودلا - ۲6۲ مقر ةحفص يف ۷
 .ةزنع نم

 دقو ةمجعلا ءاخلا فورح رخآو ةمجعملا لاذلا فرح هلوأ خيوذلا مسالا ةحصو

 ةظحالم وجرأ قباسلا يف ينربخأ يذلا نم أطخ وهو حيودلا مهنآ برعلا يف ترشن

 .كلذ

 كلي



 نم ةبمانملا نم : يبعرش ملا ةيسنلاو : ةبعارشلا نم ۰ مقر ةحفص يم

 .ةزنع نم ملسم نم بهو

 ينب نم مهو بهو ىلعألا دجلا مهلمشي لب ةهبانملا نم اوسيل ةبعارشلا نأ حیحصلاو
 ۱ .ةزنع نم ملسم انض نم بهو

 .ةيبعيرشلاو ناریوغ لاو دمحلاو ةدشرلاو نيسحلاو نيباشخلا مینمو

 دلو نم جرفم انض نم يحلط مییلا ةبسنلاو : حولطلا - 4۷۰/44 ةحفص يف - 9

 مهنم دحاولل لاقیف ةبسنلا ةيحان نم امأ .رعسلا : مهنم .ةزنع نم ملسم نم بهو نم يلع

 ضوعلاو فیرلاو لضفلاو ةطيامشلاو ظوفحاو رعسلا مهنمو «يحلط سیلو يحولط
 .نالطعلاو

 نم يلع دلو نم جرفم انض نم ةقراشلا نم :ةريايطلا - 4۷8 ةحفص يف ٠

 نأ حیحصلاو رشب نم بهو نإ يهو ةدحاو ةملك يف أطخلاو .ةزنع نم رشب نم بهو

 انض امهو نیریبک نينطب ىلإ مسقنت ةزنع ةليبق نا ثيح ةزنع نم ملسم انض نم بهو يب

 .رشب انضو ملسم

 هللادبعلاو ةزنع نم ملسم نم سالجلا نم فلحا نم :هللادبعلا - 4٩5 ةحفص - ۱

 : ةريبك ماسقأ ةعبرأ مهو ةلدابعلا مه

 .ةزرحلا أ

 .ةسمخلا ب

 . عيفشلا ج

 .شوشغلا د

 مهو .ةزنع نم ةلورلا نم ةبكاوكلا نم :ناضرعلا - ۵۲۰ ةحفص يف - ۲
 .ضیرعلا دما نمو .قوذعلاو نابقولاو دما میم ماسقأ هدع لا نومسقنب

 ةزنع نم ةلورلا نم ناعمجلا نم ضعرملا نم :ةملعلا - ۵8۷ ةحفص ي -۳

 : مهم
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 .يدشارلا أ

 .محرم لآ  ج

 .حیود لا د

 .حیحص مهعساف دما اما .خیوذلاو مهدلاو ةدشرلا : ءارسالا ةحصو

 حيحصلاو ةزنع نم ناعدفلا نم ناملس دلو نم : لیضفلا - ٩۲۳ ةحفص يف 4
 ناعدفلاو ناملس دلو نإ لب «ناعدفلا نم اوسيل ناملس دلو نكلو ؛ناهلس دلو نم منا

 ٠ .قزنع نم رشب نم ديبع انض مهلمشي ةعبسلاو

 رخآ ىلإ ناملس دلو نم ةرفاعج لا نم مهو ةحفصلا سفن يف نوروک ذملا مه ليضفلاو

 .ممالا رارکتل يعاد الو بسنلا

 نم ضعرلا نم ناربجلا نم مهنآ حیحصلاو .ءاعاطقلا 57١ ةحفص يف 6
 .ةرنع نم ملسم نم سالجلا نم ةلورلا نم ناعمجلا

 .ةريغص ىرخأ ماسقأو عراشلاو دوعسلاو ملاسلاو برذلا مهلمو 1

 ملسم نم سالجلا نم فلحملا نم ةعجاشألا نم : بویهلا - ۸۲۹ ةحفص يف 5

 .ةزنع نم

 .یرخآ ماسقآ هدعو .ناعيقفلاو ناعيبشلا : بويهملا ماسقأ مهأ نمو

 : هنمو .ةزنع نم ملسم انض نم يناثلا عرفلا وه : بهو - ۸۲۵ ةحفص يف ۷

 .ةبعارشلا بهو ينب عورف نم كلذکو .يلع دلوو (ناهبن لر ةيبانمل
 لآ : مهنم .(ةزنع) ةلورلا نم ثريوح لآ نم : بیهو لآ ۸15 ةحفص يف ۸

 .يداولاو نادیلج لاو نسحم

 .يضالا رفصو مرح ددع «برعلا» يف رکذ اك ناديلجلا نم اوسیل مهو ةصاخ
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 نم ناعمجلا نم ضعرلا نم يبيوللا نم مهو ريغصتلاب ريصُنلا ةفاضإ وجرأ - 4
 ليقعلاو ناعيبرلا :مهماسقأ مهأ نمو .ةزنع نم ملسم انض نم سالجلا نم ةلورلا
 .ديبعلاو فراطلاو

 نم سالجلا نم ةلورلا نم ةبكاوكلا نم ةفرحلا نم مهو لبیقلا : ةفاضاو ٠

 .ناضورلاو نسحلاو  نيغ يملا دعب رُغم لآ : مهعورف مهأ نمو ةزنع نم ملسم انض

 رفصو مرحم ددع «برعلا» يف لبيقملا تركذ نأ قبسو بكيوكلا :رتغم لآ نمو
 .عورفلا ركذ نودب نكلو ه ۱:۰۳ يضاملا

 ضعب يف لخادت دجوي ثيح رفصو مرحم ددع برعلا يف كاردتسا كانهو -۱
 وه باوصلاو ۰ ۰۱:۹۹ مقر ةحفص نم «برعلا» ميدل نع مالكلا ي كلذو ءامسألا

 .ةيهازملاو نانجللاو ناديبعلاو ريمسلا نالكولا نمي

 .لادلا رسکب ناعرذلاو نابكرلاو جيواوحلاو سورضلا نالسلا نمو

 .نيريمحلا ةريمعلا ن نمو .ناحیطلاو ناعرضلاو « ةريمعلا :ريقشلا نمو

 نم طيوسلا نم مغيدملا نع قيقحتلا ىهنا .ةشولدملاو ةيملشلا دوشرلا نمو
 5 كلذو ۱۰۳ ةنس رفصو مر ءزج («(برعلا» يف كاردتسا دجوي كلذکو .ةبک اوکلا

 مسالا ةحصو نيطخلا تحت سداسلا رطسلا يف ةعبسلا نع مالكلا ي وهو 577 ةحفصلا

 .قباسلا يف ينربخأ يذلا نم عفو أطخلا نأ ثيح نايوحلا سيلو نايقو لآ

 دج لوألاركذ امك دوسأ سيلو نيرقو ضيبأ امهو « يسالجلا دياز ءانيأ يف كاردتساو
 .(ةملاوسلاو ةلدايعلاو ةعجاشألا) فلحملا دج يناثلاو «ةلورلا
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 مر ءزج 2۹۸ ص ترعلا 5 بتک ام ىلع داّیعالا مدعو كلذ ةظحالم وجرأ

 مهتامولعم نم ًاضعب تلقن نيذلا نيقباسلا ة ةاورلا نم عقو أطخلاو هم ۰ ۳ هنس رفصو

 : «ةکلملا لئابق مجعم» ي درو ام ىلإ فاضي نأ ىغبني امو

 نم ةبكاوكلا نم ةفرجلا نم ريبك مسق مهو عيبرلا : ةفاضإ وجرأ ءارلا فرح يف
 .یضم ايف مهنع مالکلا تلصف دقو ماتخلاو ناضرعلا مهنمو ةلورلا

 ناعردلا ماسقأو .ةلورلا نم ناغدلا نم ناعردلا : مهو :ءافایسلا نیسلا فرح ينو

 .«برعلا» ي اهليصفت درو ثيح ةفورعم

 راصت ان نم يفرط نم نازی نم ناشر نم یا : قلطلا ا فرح قو

 نم ناعمجلا نم ضعرملا ءاسقأ نم يناثلا مقا مهو يعوللا :مالل فرح يو

 ءرج «برعلا» يف ريصن لآ ركذ مدقت دقو - ريغصتلاب - ريصّنلاو رْيَصَن لآ مهنمو ةلورلا

 ۱٩. مقر مدقت امف مهلع تلّصفف ريصنلا امأ ءه 1408 ةنس رفصو مرحم

 نم يذرحلا نم . زيافلا نم ناينسلا نم ريرغ لآ نم مهو : ناشیه لآ ءاملا فرح قو

 .خماشلاو نیجیحا مهنمو ةلورلا نم ةعقاعقلا نم ناشبرلا نم راصن انض

 حضوأ كلذل هركذ رركتو هرشن قبس دق ةلاسرلا هذه يف درو ام ضعب نأل ًارظنو

 عوضوملا رشنو «ةحيحص ةروصبو الماكتم عوضولا جرحي نأ ینعاو صرحأ ًامئاد يننأ
 كلذ نم ضرغ الو دصقم يأ يل سيل «ءاطحخألا ىلع توكسلا نم لضفأ نيترم وأ ةرم
 ةامثلا لاجرلا نم نسلا“رابك نع تامولعملا هذه زثكأ تلقن دقو ةقيمحلا راهظا یوس

 رعاشلا تیلأت «لئاو باسنأ يف لئالدلا قدصأ» باتك نم اهضعب تلقنو نیقداصلا

 ماسقأ يف قّلعتي ام تلقنو فاو باتک وهو ؛يزنعلا ينعم ا رابع نب هللادبع خألا ةباسنلا
 .لديتج نب هللاذدبع نب دعس تیلأت «فوجلا دالب» باتک نم ناعضتملا

 .ثيدحلا تلطأ دقف ةذخاؤملا مدع وجرأو

 يزنعلا طايعلا نب درطم .ةزونملا ةنيدلا - 4١ ءاوللا .يتطولا سرحلا
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 : ( يمرضح ا نب ءالعلا لوح

 مااا الا ضاق ىلع تاطحاع

 ه ٤/ ٠٤١۴۳ /5 خیراتب ةكرابملا مويلا ةديرج نم ۳۹۸6 ددعلا يفرشن ام ىلإ ةراشإ

 ةقطنملل ريمأ لوأ .. ىمرضحلا نب ءالعلا) ناونع تحت ۱۱4: ص ىلإ 04١1١١ ةحفص
 . (یمالسالا دهعلا يف «نيرحبلا» ةقرشلا

 ةعماجب تارضاحملا ةعاقب رساجلا دمح خيشلا ةليضف اهاقلأ يتلا ةقيشلا ةرضاحملا يهو

 .. مامدلاب لصيف كلملا هل روفغملا ديهشلا

 : يلب ام درو 4١١١ ص يمرضحلا ةرسأ يبناجلا ناونعلا تحتو

 نم ةوسن ثالثو <« ًالجر رشع ةعبرأ : رشع ةعبس دلولا نم يمرضحلل ناكو

 ردب ةكرعم تئدح يتلا «شیرق ريعل اًريمأ ناك يذلا يمرضحلا نب ورمع» : مهرهشأ
 لو ناكر يعلا كلت لامو نيكرشملا نم ليتق وأ ناكف يمرضحلا نبا لتقو اهذخأ بس

 . «نوملسلا ةمنغ لام

 : يلي اهف صخلت ياراشاو

 سیلو برح نب نايفس ابا ناك شيرق ريع دئاق نأ ةرطعلا ةريسلا بتك انتثدح -۱

 نوكي ال اذبيو نايفس يبأل «ىمرضحلا نب ورمعو ةقفارم دعبتسي الو یمرضحا نب ورمع

 .رمألا يف فالخ

 لو اهذخأ ةلواحم درج ببسب تئدح ةكرعملا نأ ةريسلا بتك نم اضيأ مولعملاف .. هاهذخأ

 نم لسراو نيملسملا جورخب هملع درجمب هقيرط نايفس وبأ ريغ لب كلذ نيملسملل مي
 جورخلا يف مهضعب ددرت اهتاجنب اوملع الو اهتراجت ذاقنال جورخلا ىلع اشيرق ثحتسي

 .. مهيداني ناك مهفتح نأكو جورخلا ىلع هتلكاش ىلع نمو لهج ربآ رصأو لاتقلل
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 . «نوملسلا همنغ لام وأ ناكر يعلا كلت لامو» : رضاحا خيشلا ةليضف لوق - ۳
 : ةوزغلا بیقع تلزن ىتلاو لافنألا ةروس يف ىلاعت هللا لوقب

 كنولداجم « نوهراكل نينمؤملا نم اًقيرف ناو قحلاب كتيب نم كبر كجرخأ اک
 ىدحإ هللا مكدعي ذإو « نورظني مهو تولا ىلإ نوقاسب امن نيبت ام دعب قحلا يف
 قحلا قحي نأ هللا ديريو مكل نوكت ةكوشلا تاذ ريغ نأ نودوتو مكل اهنأ نيتفئاطلا
 4 نيرفاكلا رباد عطقیو هتالكب

 لافنألا ةروس نم 4۷ : 1 تابالا

 خلا .. كنولداحي .. نوهراکل نينمؤملا نم اقيرف ناو .. لاعت هلوق نم مهفي امو
 دعب لاتقلل نيهراك اوناک نينمؤملا نم هيلإ راشلا قیرفلا اذه «نينمؤملا» نأ ةيركلا ةيآلا
 قحلا يف كنولداجم : یلاعت هلوق نم كلذك كلاذ مهفي اك ریفنلل مهتهجاومو ريعلا ةاجن
 ۱ .. ةيآلا .. نيبت ام دعب

 ىلإ اب اوءاجو نیملسلا دونج ضعب ابهيقل نیذللا نيحالفلا ةصق رک ذي انلکو
 دعب نایفس يبأل امبنأب امهريرقت لواحب نیملسلا ضعب ماقف يلصي ناکو مرکلا لوسرلا

 . ریعلت ال ريفنلل ایهناو قحلاب اهفارتعاو |ملوق

 نيحأ : هانعم ام هباحصأل لاق هتالص نم ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر یبهتنا الو

 . رفت امه .. اهنوكرتت مكابذك نيحو |هنوبرضت مكاقدص
 رفت مهددع فرع نأ ىلإ موقلا نع اهلأسي مالسلاو ةالصلا هيلع ذحأ مث

 .. خلا .. اذكهو

 رمعو ركب يلأ دودرو راصنألاو نيرجاهملا ةروشم نم ميركلا لوسرلا هب ماق امو
 اورشباو اوريسو .. مهيلع ميركلا لوسرلا در مت ماع هللا يضر ذاعم نب دعسو دادقملاو

 .. ؛موقلا عراصم ىلإ رظنا يناكل هللاو نيتفئاطلا ىدحإ يلدعو هللا ناف

 .. نوعلا هنمو قيفوتلا هللابو اذه
 ىعابسلا حاتفلا دبع فيطقلاب حيدقلا ةيوناث
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 ( يمرضح ا نب ءالعلا» ةرضاحم لوح +«

 |! طانن طاخرقف سرلا اناخأ اور

 حاتفلا دبع خألا وه مرک ليمزل اًقيلعت (ه ۱4۰۳ يناثلا عيبر ۱۷) نيثألا موی ددع يف مریلا ةفحص ترشن]
 نب ءالعلا» نع (لصيف كللا ةعماج) يف رضا لع تاظحالم وأ - ةيوناثلا حبدقلا ةسرددم يف - يعابسلا
 .«يمرضحا

 تفرش يتلا ‹ ميلعتلا ةنهم ۰ ةنهملا يف ةكراشمو ةلمازم ثيدح هيلإ ثدحتا نأ ىلع ينلمحت مرکلا بتاكلل يتلامزو
 نرقلا نم نيناغلا رشع فصتنم .دعب ام ىلإ - ۱۳۵۳ ةنس ذنم اماع نيثالل ىلع ديزت ةدم اهب لمعلاو ۰ الا باستنالاب
 . يضاملا

 لص ٠ « يفطصملا ةريس نم اهب لصتب امو ةينبدلا مولعلا سيردت ىلوتب ال نأ ىلع صرحا يلمع لالخ تنك دقلو
 يف نكلو ‹ مهردق يف صاقتنال وأ ؛ مهريغ ةءافك يف نعطل ال  دالبلا هذه ءانبأ نم ةذتاسا الإ « ملسو هيلع هللا
 . [! ! مادقا تالزمو ماهفا تاهاتم مولعلا كلت

 « ةعفانلا تافلؤملا اهيف اوفلاو « مهتاسارد يف اوزربف « اهوسرد نإو ةوخإلا كئلوأو
 يف قمعتلا مدع ٠ امههدحا : نارمأ مأتم تاوفه ثودح نم ملسي مل مهم تک الإ

 هلوسر ةنسو هللا باتك ةيفاصلا اهعبانم نم اهوقتسا ءاملع ىلع مولعلا كلت ةسارد

 وه ام ةثيدحلا ةينيدلا تافلؤملا نم ريثك اهب ترخز ءارآو راكفأ ضعبب اورثأت لب « هب
 ءامسألا ديحوت يفو « ةيدوبعلا ديحوت يف ةصاخو ةحيحصلا ةيفلسلا ةديقعلا ىلع بيرغ
 . تافصلاو

 ادم اهتدعاق اهب لصتي امو ملسو هيلع هللا ىلص یفطصلا ةريس نأ : يناثلا رمألا

 هذ سانلا فرعأ مه - _ امهفو املع هللا هحنم نم ةصاخ - اهؤانبأو « ةريزجلا هذه

 ۽ اغ الإ هب لوقي ال اذهف ۽ مهادع نمع لصضملا يب اذه ىنعم سيلو « ةرطعلا ةريسلا

 . اهعیمج ةيمالسالا مولعلل ةخس ةخسارلا دعاوقلا تعضو يلا يه
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 مه نيذلا ةوحالا نم هريغلو ؛ ميركلا بتاكلل حضوا نا اهنم تدرا ةمدقم هذه

 نأ بجي لضف وهو اهب اهيحاون عيمج نم اندالب يف ةفاقثلا ءارثا يف ماهسالا يف انيلع لضفلا

 نيح ةوخالا كئلوأ نم دحاو لك ىلع قفشأ يننأ حضوأ نأ بحأو « ركشيف رک ذی

 ‹ ریدقتو بح نع قافشا وهو « اهيلإ ةراشالا تقبس يتلا لئاسملا ضعب يف ثدحتي
 كلذ بابسأ نم يه ةدحاو ةئداح ىلإ ةراشإلاب ينتكاو « ةبرجتو ةربخ نعءىشان

 ۱ . قافشالا

 خیشلا ىعدي لیلج ملاع اهسرادم يف سیردتلاب مایقلل دالبلا هذه مدق نم لئاوأ نم

 ءاملع ىلع سردو منا نم (ةيلال) جرد زاح , قشم نم یا بار دمع

 نرقلا نم نيتسلا رشع لو يف عبني ةسردم ةرادا ىلوتف هريغو راطيبلا ةجهب خيشلاك قشم

 دلم ياخ خيشلا ثني ةديز يه دا هله نم ةيرك ديس جز« يا

 دجسملا يف سانلا ظعي ناكف « ريخلل ابو « اروقو املاع بغار دمحم خيشلا ناكو
 يف رثالا اوسا امل ناك ةلز هناسل لز تارلا ىدحإ يو ءرصعلا ةالص دعب عماجلا

 ؛ يميحسلا ناملس خيشلا همالك غلبف « العو لج هللا تافص نم ةفصب قلعتت « هتايح

 ًالئاق راكنالا يف دتحا « لاق اع هنم حضوتسا الف هاعدف « هْجَوْلا ةدلب يف اًيضاق ناكو

 مكحف « هلوق ىلع اودهش نيريثك نأ ريغ (ةتبلا قلاط ةديبزف < اذه تلق تنك نا)
 هرهص ىلإ بتكي ناك ثيحب « هلقع يف رثأتب بيصاف « هتجوز نيبو هنيب قيرفتلاب خيشلا

 ةلالخلا بحاص ةرضح) : ةلمحي اهلهتسي  هتجوز عاجرا يف هفطعتسب ةلبوط لئاسر

 يف ةيمسرلا تابتاکلا لجس رتفد يف الجسم اهضعب تيأر (مالع لیلخ خيشلا دلاولا

 يف (فراعلا ةيريدم) هتأشنا ةسردم لوأ حتف ىلوت نم لوأ وه خيشلا اذهو « عبني ةسردم

 ترج ىرخا ثداوح ركذاو .رخآ عضوم يف الإ ترشا ةصق اهئاشنإلو « ءاسحالا

 . اهرک ذل يعاد ال عوضولاب لصتت نيسردملا نم انتاوخا ضعبل

 عوقو وا لع دوصق ىلع لدي ام فاش ىلع قتل نكي ل گا مرک خ لاو
 : لاق دقق « طلغلا عقو طلخل | اذه ببسيو «نيرمأ نيب طاح هللا هقفو هنكلو روذحم يف
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 سیلو برح نب نایفس ابا ناك شيرق ريغ دئاق نا ةرطعلا ةريسلا بتک انتئدح - ۱

 نوکی ال اذپبو « نایفس يبأل يمرضحلا نب ورمع ةقفارم دعبتسي الو يمرضحلا نب ورمع
 .رمألا يف فالح

 نإ اهمها ىلع علطا ميركلا بتاكلا نأ هنم مهفي (ةريسلا بتك) ةملكب ريبعتلا لوقأو
 اذه تركذ بتكلا كلت تناك ناو (ةريسلا بتك ضعب) ةلمجم ريبعتلاو « اهلك نكي مل
 . ماقملا اذه يف بسنا

 ىرخا اريع دصقأ شيرق ريعل ادئاق ناك يمرضحلا نبا ورمع نأ تركذ نيح يننإ مث

 ريعلا كلتو (شحج نب هللا دبع ةيرس) ب ةريسلا بتك اهلع تربع « ىرخأ ةعقاوو

 ةيرس تقتلا امدنع لتق يذلا يمرضحلا نب ورمع اهيفو « ةكم ىلإ فئاطلا نم تمدق
 ناك يتلا ردب ةعقو لبق ةرجهلا نم ةيناثلا ةنسلا يف كلذو « ريعلا كلتب « هني « لوسرلا

 ۱ . برح نب نایفس ابآ ایف ةيرسلا دئاق
 : هيلع ينخ نوکی دق ام ميركلا خالل حضتیل ةيرسلا كلت ربخ داريإ نم عنام الو

 بتکو « نیرجاهلا نم طهر ةينامث هعمو شحج نب هلل دبع هيب هللا لوسر ثعب)

 هركتسي الو هب هرمأ ال يضميف هيف رظني مث « نيموي ريسي ىتح هيف رظنب ال نأ هرمأو اًباتك هل
 : هيف اذإف ‹ هيف رظنف باتكلا حتف نيموي هللا دبع راس الف « هباحص نم اًدحأ

 اهب دصرتف « فئاطلاو ةكم نيب ةلخن لزنت ىتح ضماف اذه يلاتك يف ترظن اذا

 كلذ لاق مث « ةعاطو اًممس : لاق باتكلا يف رظن الف « مهرابخأ نم انل ملعتو اشيرق

 نينثا ىوس مهنم فلختي ملو اوضف « مكنم ادحا هرکتسا نأ يناهن دق : لاقو هباحصأل

 نب ورمع اہف شيرقل ريع هب ترف ةلخنب لزن ىتح هنابلاطي افلختف « امهريعب الضا

 ىلوم ناسيك نب مكحلاو نایموزحما لفون هوخاو ةريغملا نب هللا دبع نب نافعو يمرضحلا

 مهيلع فرشاف « مهنم اًبيرق اولزن دقو « مهوباه موقلا مهار الف « ةريغملا نبا ماشه

 مكيلع ساب ال راع : اولاقو اونمأ هوأر الف « هسار قلح دق ناكو نصح نب ةشاكع

 : موقلا لاقف « بجر نم موي رخآ يف كلذو مهیف موقلا رواشتو - مهم
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 مهومتلتق نألو « هب مکنم نعنتميلف مرحلا نلخديل ةليللا هذه يف موقلا متكرت نل هتلاو
 مهسفنأ اوعجش مث « مهيلع ماذقالا اوباهو موقلا ددرتف « مارحلا رهشلا يف مهلتقتل

 هللا دبع نب دقاو ىمرف ۰ هعم ام ذخأو « مهنم هيلع اوردق نم لتق ىلع اوعمج وعمجاو  مییلع

 ناسيك نب مككحلاو هللا دبع نب ناؤع رسأتساو « هلتقف مهسب يمرضحلا نب ورمع يميقلا

 لا هباحصاو شحج نب هتادبع لاو « مهزجعاف هلل هي نب لفن وتلا تا

 ا لوسيل نا: هباحصال لاق هلا دبع نأ ششحج نب هل دبع لآ ضعب ركذ دقو

 مئاغملا نم سمخلا هللا ضرفي نأ لبق كلذو « سمخلا انمنغ ام ملسو هيلع هللا ىلص
 . هباحصا نيب اهرئاس مسقو یعلا سمخ ملكي هللا لوسرل لزعف

 . ةيرسلا هذه نع ةريسلا بتك يف درو ام صخلم اذه

 هللادبع ةب رس ةعقاو ببسب تثدح ردب ةكرعم نا : يلوق بتاكلا خألا لكشتسا - ۲
 ةاقالم نع صوكتلا اودارا شيرق ءالقع ضعب نأ ىلع ينبم اذه يلوقو شحج نب
 برحلا لاعشا 2 امس ناك ىمرضحلا نب ورمع لتف نکلو 4 هیاحصاو ا لوسرلا

 : ردب ةوزغ ىلع يف ةريسلا ءاملع هرکذ ام مه 3 لاو

 قیر لجو قم تدك + ا بيت کس لوح رب لایا
 يداولا نطب يف برضف لاق ؟ ددم وأ نيمك موقللا رظنا یتح ينولهما نکلو « نوصقني
 شيرق رشعم اي تيأر دق نکلو « اًئيش تيأر ام لاقف مهیلا مجرف اًثيش رب ملف ۰ دعبا ىتح

 مكنم اوباصا اذإف « مكنم لجر لتقي ىتح مهنم لجر لتقي نأ ىرا ام هللاو « مهفويس

 ف ىشم كلذ مازح نب یکم عح اف ۱۴ مکی اعرف كلذ دعب شیلا وخاف مدع

 « ايف عاطملاو اهديسو شيرق ريبك كنا ديلولا ابأ اي لاقف ةعيبر نب ةبتع ىتأف سانلا
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 : لاق ؟ مكح اب كلذ امو : لاق ؟ رهدلا رخآ ىلإ ريخم ابنم رک ذت لارت ال نأ ىلإ كل له

 كلذب يلع تنا تلعف دق : لاق . يمرضحلا نب ورمع كفيلح رمأ لمحتو سانلاب عجرت

 نب لهج ابا ينعي  ةيلظنحلا نبا تئاف هلام نم بيصا امو هلقع يلعف ينيلح وه اعإ

 دمحم اوقلت نأب نوعنصت ام هللاو مكنا شيرق رشعم اي : لاقف اًبيطخ ةبتع ماق مث - ماشه

 « هيلإ رظنلا هرکی لجر هجو يف رظني لجر لازي ال مهومتبصا نال هللاو « اًئيش هباحصاو
 رئاس نيبو دمحم نيب اولخو اوعجراف « هتريشع نم الجرو « هلاخ نباو همع نبا لتق

 ام هنم اوضرعت مو مكافلا كلذ ريغ ناك ناو « متدرا يذلا كاذف هوباصا ناف برعلا

 نم هل اعرد لثن دق هتدجوف ۰ لهج ابا تثج ىتح تقلطناف : ميكح لاق . نوديرت

 : لاقف « لاق يذلل اذكو اذكب كيلإ ينلسرأ ةبتع نإ مكحلا ابأ اي هل تلقف « اهبارج
 اننيب هللا مک ىتح عجرن ال هللاو الك « هباحصاو ًادمح ىأر نيح هرحس هللاو خفتنا

 هنبا مهيفو روزج ةلكا هباحصاو اًدمحم نأ ىأر دق هنكلو «لاق ام ةبتعب امو «دمحم نيبو
 عجري نا ديري كفيلح اذه لاقف « يمرضحلا نب رماع ىلإ ثعب مث « هيلع فوخت دق

 نب رماع ماقف ۰ كيخا لتقمو كترفخ دشناف مقف كينيعب كراث تيأر دقو سانلاب

 سانلا رما بقحو « برحلا تيمحف !! هارمعاو : خرص مث فشتكاف « يمرضحلا
 . ةبتع هيلإ مهاعد يذلا يأرلا سانلا ىلع دسفاو « رشلا نم هيلع مه ام ىلع اوقسوتساو

 ىتأو « (نوملسلا همنغ ام لوأ ناكر يعلا كلت لامو) : يلوق خألا لکشتساو -۳

 يف رثألا نويع) باتك يف ءاج ام هيلع باوجلاب ينتكا « ردب ةعقوب یلعتی ليوط مالكب
 : شحج نب هللا دبع ةيرس نع - ۲۲۹ ص اج  (ربسلاو لئامشلاو يزاغملا نونف

 نم لوأ يمرضحلا نب ورمعو «نوملسلا اهمنغ ةمينغ لوأ يهو :ماشه نبا لاق

 نبا لاقو) : ۲۳۰ ص يفو (نوملسملا رسا نم لوأ مكحلاو ناؤعو « نوملسلا لتق

 نيب مسقو « مغ ام سمخ ةلحن نم عجر ال شحج نب هللا دبع نا لاقيو : دعس

 هللا لوسر نإ لاقيو « مالسإلا يف سمخ سمخ لوأ ناكف « مئاغملا رئاس هباحصا

 موق لك ىطعاو «ردب مئانغ عم اهمسقف ردب نم عجر یتح ةلحن مانغ فقو هی

 . مهقح
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 دونج ضعب ایهیقل نيذللا نیحالفلا ةصق رک ذی انلکو : مرکلا خألا لوق - ٤

 لواحي نیملسلا ضعب ماقف ىلصي ناکو « ميركلا لوسرلا ىلإ اب اوءاجو نیملسلا
 . (ریعلل ال ريفنلل ایبناو قحلاب اهفارتعاو املوق دعب نایفس يبال اپناب امهريرقت

 بتک نم هيلع تعلطا اف را ملف (نيحالفلا) ةملكب خألا ىتأ نب نم يردأ ال

 نيكولمم اناك لب « نيحالف ناك هلي لوسرلل اهب ىتا نيذللا نيلجرلا نأ ركذ نم

 : ةريسلا بتك يف درو ام صن وه اهو را هلا لشن ر ا لا ای

 يلأ نب دعسو ماوعلا نب ريبزلاو بلاط يبأ نب ب يلع ثععب هني هللا لوسر یسمآ افر

 شيرقل ةيوار اوباصاف « هيلع هل ربخلا نوسمتلي ردب ءام ىلإ هباحصأ نم رفن يف صاقو

 اهب اوتاف « ديعس نب صاعلا ينب مالغ « راسي وبأ ضيرعو جاجحلا ينب مالغ ملسا ابی

 الا نم مهيقسن انوثعب شيرق ةاقس نحن : الاقف يلصي مئاق « هلل هللا لوسرو امهولأسف

 بل نحن الاق اقا الف امهوبرضف « نايفس ينأل انوكي نأ اوجرو « امهربخ موقلا هركف
 مک اقدص اذإ f ‹ هيتدجس دجسو لك لوسر عکرو اهوکرتف نايفس

 شیرق نع يناربخ | شيرقل اهنا هللاو اقدص ! ! امهومتكرت مكابذك اذإو « اههومتیرض
 مهل لاقف - لقنقعلا بيثكلاو - ىوصقلا ةودعلاب ىرت يذلا بيثكلا اذه ءارو مه الاق

 نورحني مك لاق يردن ام الاق ؟ مهتدع ام لاق ريثك الاق ؟ موقلا مك : هلْ هللا لوسر

 . ارشع امویو اعست اموی الاق ؟ موي لك

 . فلألاو ةئم عستلا نيب ام موقلا : ملسو هيلع هللا ىلص لاق

 تعلطا يتلا يعابسلا حاتفلا دبع ميركلا خألا تاظحالم ىلع اًقيلعت مدقت اب ينتكا
 امو « اًرخأتم قيلعتلا ءاج اذهلو « ةرهاقلا يف انأو « اًموي نيرشع وحنب اهرشن دعب اهيلع

 نم هدي تحت سيل بتاكلا خألا نأ تيشخ يننأ الول ةليوطلا صوصنلا داريا دوأ تنك
 . رداصم هيدل دجوت ال دقو ةيرق يف هنأل هتركذ ام ققحتلا هب عيطتسي نم ةريسلا بتك

 . ةيحن بيطا ينم هلو

 رساحلا دمح :ةرهاقلا

 فل



 لیلا انش ا ترصقازهل ام

 ؛ مویلا ةديرج ريرحت سيئر دیسلا
 ..كيصبيو .. هتاكريو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 بحاص ةرضح هب لضفت ام ىلع حيضوتلا اذهب مدقتا نأ رورسلا يعاود نمل هنإ
 ه ۱6۰۳/9/۱۱ سیما موي رساجلا دمح ذاتسألا ذفلا ماعلاو ليلجلا خيشلا ةليضفلا

 نم به ۱۸۰۳ /4 /۱۷ نينثألا موي هرشنب متلضفت اف هيف تعقو يذلا طلخلا لازا ام
 نب ءالعلا» هتليضف ةرضاحم يف ةدراولا طاقنلا ضعب نع راسفتسا حصا ینعع وا قیلعت

 تحت حيضوتلا اذه لعجب نيروكشم اولضفتتلو ه ٤/ ١4١ /5 خيراتب «يمرضلا

 : قيفوتلا هللابو لوقأف . (ليلجلا انخيش ةليضف اي تدصق اذه ىلإ ام) ..ناونع

 دق نكأ مل يتلاو ةبيطلا مکترضاح لالخ نم ةقيشلا مکشیداحا انيلع ترشن امدنع'

 يف درلاب ىظحأو اًيهفش مكتليضف ىلإ اتقو لاؤسلاب هجوتلا يل ىنستيف اهروضحم تفرش
 . هنيح

 ةلاسرب مدقتا نأ ريغ هراسفتسالا» ةملك ىلع دكؤأو راسفتسالل ًاليبس دجأ مل كلذل
 ركذأو ه ۱۸۰۳ /4 ٩/ خيراتب ةرضاحلا صن رشنب تماق دق تناك يلا ةديرجلا ىلإ

 ينراشإو : راسفتسا لك دنع يلوق ليلدب (تاراشإ) يتلاسر ناونع تبتك يننأ اما
 ادب تدصق امو .. اههويل اًموي ةرخص حطانك تنكل الإو .. اذكو .. اذك يف صخلتت

 .. تركذ ام ريغ لوقأ ام قدص ملعي يذلا هدحو هللاو

 اذه نأ اهدعب يل نيبتو (تاراشإ) ناونع تحت عضوتس اهن اهموي يدلخب رادو

 . ةديرجلا يف ةوخالا ضعبل صصخم ةديرحلا نم ناکلا

 ترشنو يتلاسر تردص نأ (ةمركملا ةكمب اهموي تنكو) يل ةأجافم تناك اذهلو

 . «تاظحالم» ناونع تحت

 يمرضحلا نب ءالعلا) يتلاسر رشن دنع ةرضاحا ناونع ناك نأ ةيناثلا ةأجافملا تناكو

 فشلا



 . هريمأ لوأ» اهلعجت ىلا ماللا ىسن يملق نأ ركذأ الو (ةيقرشلا ةقطنملل ريمأ زا

 اهطحا لو يلابب رطح ۸ يلا (نيحالفلا) ةملك مهالا يهو ةئلاثلا ةاجافلا مث

 . 4 /۱۷ موي ةديرجلا تعلاط نيح امامت مكتليضف لثم اهب تئجوف لب ‹ ينيميب

 اًريخأو كلذك مبطت مث اذكه أرقت اهلمج ام يطخ نسح مدع ىلإ ًالوأ كلذ یزعیو

 تدرو اک « ءافلاب تسيلو « نيغلاب (نيمالغلا) اهتارق اک اهتبتك دقف « يعبطم وهس اهلعل
 . لاقملا ي

 دعساو رشنت نأ وجرأ ىتلاو ةلاسرلا هذه ترطس هلجأ نم يذلا ضرغلا ىلإ دوعأو

 : ىرخا ةرم لوقاف ابیلع مكعالطاب

 « طاقن نم تحرط ام لكب دارلا نع راسفتسالا درج ناك اًريخأو ًالوأ عفادلا نإ
 يدنع سبللا .لازأ ام ةيفاك ةيفاش تاباجإ نم هب متلضفت اب اولضفتت نأ لمأ يلك ناكو

 مظعو ركشلا صلاخب مكتليضفل مدقتا نأ ىوس هلك اذه دعب قيلعت نم يل سيلو
 حیضوتو ملعلا ماعد ةيوقت ليبس يف ةكرابملا مكتاوطخو « ةبيطلا مکنادوهح ريدقتلا

 . اًنسح ءادتقا مب هلوسر ىده ةريسبو ًالمعو ةديقع لجو زع هللاب ةقحلا ةفرعلا لوصا

 بلاط : ناعبشي ال نیموپن دحأ مه نيذلاو هل ملعلا لهأ نيبلاطلا نيب ةبحلا رصاوأ ةيوقتو
 . لام بلاطو لع

 نع ملع نم ىتوأ اهم دحال ىنغ ال هنأب لیلا انذاتسأ ةليضفاي ملعلاب اولضفتتلو
 . مكتليضف لاثمأ يديأ ىلع ذملتتلا

 . هعبانم نم ءالا غيستسي الو هدراوم نم دهشلا يبتشي ال يذلا اذ نف

 هللاب ذايعلاو ناكاذإ الإ باحس اهنود سيل سمشلا ءوض راكنا هنكمي يذلا اذ نمو

 نسح ىلع ةريخأ تسيلو ىرخأ ةرم ارکشو هيتنجو نيب مقس وأ هينيع يف دمرب بيصأ نم
 . انيلع مكلضف ميظعو انب مکماّیما ليلجو انل مکتیاعر

 . هتاكربو هللا هحرو مکیلع مالسلاو

 يعابسلا حاتفلا دبع : فيطقلا  حيدقلا ةيونا
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 3: 0 ا
 یرقلا ما رابخاب یرولا فاحنإ [

 دهعلا ذنم « ةمركملا ةكم خيرات نیودّب تّییع يلا ةيملعلا رسا نم دف لآ

 - ۱۱/۱ ص ۱۸س «برعلا» رظنا - يرجا رشاعلا نرقلا فصتنم یتح يلهاجلا

 (ه ۸۸۵/۸۱۲) دهف نب دمحم نب رمع نيدلا مجن ةرسألا هذه لاجر رهشأ نمو
 اما هع #2 ۷ ل« 9 ۰

 مجرت «یرقلا ما رابخاب یرولا فاحارو «نيفلا دقعلا لیدب <« نيكلا ردلا» هتافلوم نمو

 ‹ جحا رعاشم ةراع ين رثأ اذ ناكوأ ةكمب ماقآ نمم مهريغو نیبکلا ريهاشم لوألا يف

 نبال (قشمد خيرات» طّمن ىلع وهف «نيلا دقعلا» يف يسافلا نيدلا يفت مهرك ذی مل نم

 نم ۰ ميدعلا نبال «بلح خيرات»و <« يدادغبلا بيطخلل «دادغب خيرات»و « رکاسع

 . رصتخش هنکلو ¢ لومشلا ثيح

 رمتساو « ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا دلوم لبق ةكم رابخأ يناثلا باتكلا يف لوانتو

 . (۸۸۵) هتافو ةنس ىتح انيودت ي

i1و 5  

 رشنب (یرقل ما ةعماج) يف (يمالسالا تارا ءايحإو يملعلا ثحبلا زكرم) ماق دقو
 ةبالو ربح اپتنم لوألا ءزجلا ردصف «توتلش دمحم مهف ذاتسألا قيقحتب باتکلا اذه

 تاحفصلا نم (504) يف ةرجملا نم ةرشع ةيداحلا ةنسلا يف ةفالخلا قيدصلا ركب يبأ

 ركذ نودب (ةعابطلل ليجلا راد) رصمب اعوبطم « قرولاو فورحلا ثيح نم ةديج ةعابطب
 .ه ۱۸۰۳ /4 /4 يف ةخرؤم ةمدقملا نكلو « عبطلا خبرات

 : خيراتلا ربع نيرحبلا [

 تناكو « ةضيرعلا ةليوطلا نيرحبلا دالب نم اةزج تناك يتلا - نيرحبلا دالبو
 ةجاحم ئراقلا لای ال دالبلا هذه - لماشلا ماعلا مسالا اهيف رصحمنا مث ٠ لاوأ مساب فرعت

 لذت يتلا ةرضاحلا ابتلاح فصو نمو «ىضضاملا اهخيرات نم « ابنع ريثكلا فرعی نأ ىلإ

4۲۸ 



 هر

 هذه یراق يعيو . اهتايح تن رج عيمج يف مدار رشا جهن ىلع ةرئاض اهناب اهتاحن

 ءارقلا نأ كش الو . ثارتلاب هنم لصتي ام مث « يياقثلا بناجلا  ةصاخ هفصب - ةلحلا
 ثحابلا ذاتسألا اهرا دصا ىلع فرشی يلا «ةقيثولا» هل نم ردص ام ىلع اوعلطا
 . هيلع اوعلطا امب اورس مهنأو ؛ نيسح ابأ ىلع روتكدلا

 0 دبع خيشلا ؛ هفلأ لوألا رهو ر نیرحب باک نم ءزج دمو

 نر رخآ ي يب ةطمارقلا روهظ ی مد ي ةلغوما اهدوهع ذنم م نيرحبلا ر ن نم
 - يرجهلا ثلاثلا

 ثحابلا ناف « ةيملعلا ةيحانلا نم باتكلا اذه ةميق نع ثيدحلا ماعم ماقملا سيلو
 ءافصتسالا رود يتأي كلاذ دعبو « همامأ عجارملا رفوت ىلإ ءيش لك لبق ةجاحب
 . رايتخالاو

 _ نولد ةراضح  اًميدق نيرحبلا : _ ةمدقملا دعب  ىه باتكلا اذه ثحابمو
 رجف ذنم نيرحبلا  نييقينيفلاب نيرحبلا ةقالع  خيراتلا رجف ذنم ةيبرع ةيالو نيرحبلا
 رصع يف نيرحبلا - ةيمالسالا روصعلا لالخ نيرحبلا - مالسالا رجف ىلإ داليملا
 . (ةطمارقلا - جنزلا  جراوخلا) ةضراعملا تاكرح

 رو مهیج ساق ام ريف سوه كو ميم دوس بالا لا

 , هحفص ۰

 : ينزملا سوآ نب نغم رعش [
 ینزلا سو نب نعم رعاشلا رعش عمجب ناطقلا ٠ نایلس دمحم نب رمع ذاتسألا ماقو

 يداو يف لزني ناكو (م5817) ه 54 هنس لا مالسالا يف شاعو ةيلهاجلا كردأ يذلا

 اهقرش ةنيدملا ىلإ ةدتم يحاوتلا كلت يف هموق دالبو عرف تاهج يف هلوح امو لحكألا
 - ۱۲ ص مهضعب نع لضافلا ققحملا لقن اك ىرقلا يداو ىلإ اهبرغ ال - اهيونجو
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 نع مث « هرشنو نعم رعش عمل ىلوألا تالواحا نع ناطقلا ذاتسالا ثدحت دقو

 یتا مث « حاضیا ىلإ جاتحت يتلا تالکلا ضعب احضوم « رعشلا قاس مث « رعاشلا ةايح
 ماعلا اذه ردصو « ةنسح ةعاطب « ةحفص ۱۹۰ يف باتکلا ءاجف « ةماعلا سراهفلاب

 . ةدج يف (رشنلاو ةعابطلل ملعلا راد) نع (۱۹۸۳) ھه ۳

 : ةَداّيم نبا رعش [
 هم ىلإ | هتبسنب فرع دقو . نيّيمالسإلا ءارعشلا نم ينافطغلا يّرملا رب نب حر

 ؛ روهشلا رعاشلا حامرلاب تأ یتح ؛ قرا اہیلع ىرج لصألا ةينابسأ يهو « دايم

 هرعش يف زثكأو « يسابعلا روصنملا دهع كرذأ نأ ىلإ , يومألا دهعلا يف شاع يذلا

 نيب ايف . اندالب نم يبرغلا لامشلا يف نافطغ هموق دالب يف اهداتري ناك يتلا عضاوملا ركذ

 . ماشلا فارطأ ىلإ ءاَمْيَن يحاونو « ريح رازح ةيدوأ

 رعش» ناونعب هنم هعمج ام رشنف ىهلدلا فيان دمحم ذاتسألا هرعش عجل ىدصت دقو

 عمجم - هسفن تفولا يف و - داّدح لیمج اًح روتکدلا ماقو (ع۱۹۷۰) ةنس (ةداّيم نیا

 ةيبرعلا ةغللا عمجم) ىّلوتو )¢ ۱۹۸۲ ه ۰ ۲ ماع الإ رش هنکلو « رعشلا كلاذ

  هحفص ۳۳۵ يف ءاجف ۰ کما يردق ذاتسألا هتعابط ىلع فرشأو « هرشن (قشمدب

 بوسنلا رعشلا مث ۽ هرعش نم ةعوطقم (14) م عاشلا ةايح نع ةيفاض فم يو

 يلا عجارلاف « ةلصفلا سراهفلاف « هل سيلو هيلإ بوسنلل رعشلاف « هريغ ىلإو

 . اباتک (۲6۰) تغلب

 : ءارحصلا يحو ۳

 5 يرصعلا بدألا نم ةحشص د (ءارحصلا یحو» باتک رشت (ةماهت) تداعأو

 « رْيَخْلَب رمع هللا دبعو « دوصقملا دبع ديعس دمحم ناذاتسألا هعمج يذلا  زاجحلا

 5 بدألا ىسراد ةجاح عم اًردان باتكلا حبصأف ه ۱۳۵۵ ةنس لوألا هتعبط تردصو

 ةيبدألا ةكرحلا رامن ريكاوب نم جذامن مدقي باتکلا اذهو « هريس لحارم متتت ىلإ اندالب

 ةحاسلا نع باغو « مهنم ةينامث لحر « ارعاشو اًبتاك نيرشع وحنل « دالبلا هذه يف
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 ‹ ةنسح ةعابطب : ةحفص 4٩۰ يف  اًروّصُم - باتکلا ءاجو - نیقابلا رثكأ ةيبدألا

 . ةدج يف (رحس عباطم) نع (۱۹۸۳ -ه ۱۸۰۳) ماعلا اذه ردصو

 نییشرقلا باسنآ يف نييبتلا ۲
 نم ه ٩۲۰ -۵4۱)قشمدلا مث یمدقلا ةماَدق نب دمحأ نب هللادبع نيدلا قفوم

 دمحأ مامإلا بهذم ةساردل عجارلا مهأ نم ربتعت هقفلا يف هتافلؤمو ةلبانخلا ءاملع ةا

 عبط دقو «راصنألا باّسنأ يف راصبتسالا» باتك اهنمو ىرخأ تافلؤم فلؤمللو
 هر ۰. 5 8 5

 68١. ص ۰۷س «برعلا» - ضهیون لع داتسالا انقيدص ققحت

 اذه نمو هعوضوم ىلع لدي هناونعو «نییشرقلا بسن يف نییبتلا» باتک هتافلّؤم نمو

 تعلطا دقو .۳۵۹ مقرلا تاذ ةيرصملا بتكلا راد ةخسن اهقثوأ لعل تاطوطخم باتکلا

 قف هتدوسم نوكت دقو «فلؤملا طخم يل رهظ ام ىلع یهو «ةماملا» ةلحم يف اهتفصوو اهيلع

 ۱ .كلاذ ىلع لدت تادایز اهضعب شماوه

 يملعلا عمجملا) تاروشنم نم يملدلا فيان دمحم ذاتسألا قیقحتب باتکلا ردص دقو

 ام فصو يف مث «نلؤملا ةمجرت يفةمدقمب اردصم (م۱۹۸۲) ه ۱8۰۲ ماعل (يئارعلا

 ةحصلا نم ةيوق ةجرد ىلع تسيل ابنآ رهظب ةطوطخم یهو رشنلل ًالصأ ققحا ِهَّدِحََنا

 .قیقحتلا ىلع مادقالا لبق اهنم قثوأ خسن ىلع لوصحلا مرکلا ققحملل ىلوألا ناكو

 دارأ نم وی ال باتكلا اذه نم ةخسن ءارقلل ققحا مدق دقف رمألا نكي اهمو

 ` .ءاطخأ نم ايف ام حيِحّصَت اهب عافتنالا

 تاحفص نم تلمش يتلا سراهفلا يفو ةمدقلا يف هرثأ زرب دهج نم ققحم ا لذب امو

 ةفاضإ نم ةدحاو ةحفص ابنم ولت نأ لق يتلا يشاوحلا ينو .ثلثلا براق ام باتكلا

 .ميركلا ققحا نم ماتهاو ةيانع ىلع لدي هلك اذهو .ةلاحإ وأ
 .(581 ىلإ 55 نم سراهفلاو ۳۰ يف ةمدقملا) ةحفص 6٩٩۹۲ يف باتكلا ءاج دقو

۶۳۱ 



 .لصولا ةعماج يف بتکلا راد عباطمب باتکلا عبط دقو

 يندرألا ثارتلل ةملعم ۳

 «برعلا» تئدحت يذلا «يندرألا ثارتلل ةملعم» باتک نم يناثلا ءزحلا ردصو

 ثارتلا ةسارد يف قمعتملا ثحابلا فيلأت هنم لوألا ءزجلا نع - 77ص ۱۷س -

 .يزيّرعلا دئاز نب سکور ذاتسألا

 تایانکو ًالاثمأو اًراعشأو اًرابخأو فئارط يوحي ةحفص 6۱5 يف ءزجلا اذه ءاج دقو

 بيبحلا ءزحلا كلاذ ناكس ةايم لصتي ام كلاذ ريغو لافطأ صصقو باعلا فصوو

 ةيقب ناكس ت تاداع عم مهلاوحأ نم ريثكو هناكس تاداع قفتت يذلا ةيبرعلا اندالب نم

 يف ال ثارتلا ةساردل اًماع اًعجرم باتكلا اذه رابتعا حصي ثيحب ةيبرعلا ةريزجلا راطقأ

 .ةيبرعلا راطقألا ةيقب يف لب اهدحو دالبلا كلت

 ماعلا اذه ردص دقو ناع يف بابشلاو ةفاقثلا ةرازو تاروشنم نم باتكلاو

 . عبطلا ناكم ركذي لو .(م ۱۹۸۳ -اه140)

 (ةيعبطم ءاطخأ) عيبطت

 : (۱۸ س 4 /۳) ءزج يف عيبطتلا اطخخ نم
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 تايزنمل)
 رشنلاو هتل او ثحبلل ةماملاراد

 6190-1 فئاه لصيف نما عراش

 ةيِدوُمَسلاةَيرَعلا ةكلملا .ساَرلا

 ركع يي

 دافنلارغل الابر 1و د شال الابر ۵ و
 کلا ب ملا تارت عت رشت لام | ةرادإلا اهیع قف : تانالعإلا

 الار ۱۳ زان
 یساجل | ده : اهر رحت سئو اهات

 م ۳ (ريشون «ربوتكأ) ۲۰۱ نيرشت - ه ۱8۰8 رفصو مرحم ۱۸س ۸و۷ج

 ايان ی ۱۹ |

 مم ر 1 ارل

 ِق

 ليل كميل جالارابخا
 رابخأ عيمجل بانك لمشأ ربتعي يذلا باتكلا اذه (رشنلاو ةمجرتلاو ثحبلل ةماعلا ةراد) نع ردص ]
 . ةحفص ينلأ ىلع دیزت تادلجم ةلالث يف عقيو .هلداوح ركذو ‹ هقرط فصوو ۰ جحلا
 .[هفلؤمل ةمجرت عم ۰ عقلا فلؤملا اذهب فيرعتلل اهريرحت سيئر ايبتك يلا ةمدقملا رشنت «برعلا»و

 0( : "قلم هفصو اك < هعوضوم يف ادرف كه - ی اذه

 هيف مالکلا ىفؤأ دقلف (يريغ هيف ینمدقت مت ىلع الو « قبس ولاثم ىلع هفيلأت يف ذآ
 دعب ام ىلإ نييناثعلا دهع لوأو ةسكارجلا كولم دهع رخآ يف جحلا ةرامإب قلعتب ام ىلع
 .(ه ٩۷۲ ةنس) يرجهلا رشاعلا نرقلا فصتنم

 قيرط لع ةصاخ ةفسب مالكلا لصفر ۰ ةمركأل ةكم لإ جلا فرك صو دقو
 اژاتجم مرکلا ةكم ىلإ ةرهاقلا نم يربلا قيرطلا كلذ عم ناب نمو رصم جاح
 « اهَدّدَحَو عضاولا ءامسأ طبضف « عبني ىلإ رحبلا لحاسف ةبقعلا ىلإ ءانس ءارحصب

 « مهذاخفأو مهنوطب ليصفتب نابرعلا ىّمسو « اهنيب تافاسملا ٌردَقو « لهانلا فصوو
 نيودت عم « بْرَّدلا لئابق نم ةليبق لك لرد دودح نيبو « مهريهاشم ضعب ركذو
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 اذه ريغ يف ثحابلا هدحي ال اع « دهعلا كلذ يف نابرعلا كئلوأب ةقلعتملا ثداوحلا ضعب
 . باتكلا

 ةنس ىلإ - سو هيلع هللا ىلص لوسرلا دهع ذنم جاح ا ءارمأ رك ذل فلؤملا ضرعو
 « ةفرشملا ةكم خيراتب قلعتت ةرتفلا كلت خبرات نم « ةيفاو ةمهم بنارج لجسو ۲
 ام « ةيكرتلا ةلودلا لاع نم عقت تناك يتلا يمأملا نم اًريثك روص اک ؛ جحلا ثداوحو

 . باتكلا اذه ريغ يف دجوي نأ لق امم « مهب هتلص ةوقل « هملع وأ هسفنب فلؤملا هدهاش

 ىلإ رصم نم قيرطلا فصوو « جاحلا ةرمإب قلعتب ام نأ باتكلا اذه ةزيم نمو
 ىلع دمتعي كلذ لك يف فلؤملا ناك « هناكسو هعضاومو هلهانم ركذو « ةكم

 كلذ قيس اک. هيف ريسلا يف دادا رثكأ يذلا قيرطلا كلذ نع هفرع امو « هتادهاشم

 . باتكلا اذه نم هعضاوم يف احضوم

 داكت ءرصم خيرات نم نمزلا نم ةبقح ثداوحل الج ی باتكلا اذه نإ م

 نم ةصاحو - ءاملعلا نم ةيانع لی مل مِل يردآ الو . ةضماغ اهخيرات نم بناوج نوکت

 نرقلا لالخ دالبلا هذه رابخأ نم هيفف - مینم فلزلا ي يرصاعمو رصم خیراتب نيمتهملا
 هذه يف دالبلا كلت خيرات يف ةفلؤلا بتكلا ةد عم « هريغ يف هرأ مل ام يرجهلا رشاعلا

 < ةلودلا لاجر نم هبرق يف فلولا ةلزنمك ةلزنمب ناك نمم ةصاخو « نمزلا نم ةبقحلا
 . دالبلا كلت لاوحأ ىلع هعالطا ةعسو

 ءاقب ببس ام دالبلا كلت ءاملع نم ِهِْيَِو « فلؤملا ناسل ٍةَّدِح يف نوکی نأ یشعأو
 ةاضق نم ءاملعلل مذلا ريثك  هنع هللا افع هنأ ئراقلا ىريسو « اًرومغم هباتك
 تارابعلا ضعب لاعتسا ىلإ عفدني دق لب « فرصتلا ءوسو لهجلاب مهفصوب « نيسردمو
 . ةئيسلا

 عدبلا راشتناو « يركفلا دومجلاب مس مسن رصع يف نم باتکلا نأ هتظحالم بحت امو

 هللا مصع نم الا هنم مسی مل انایغط تغط ةجردب « یمالسالا ماعلا يف تافارخلاو

 .(مه ام ليلقو)
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 الو « هسفن هيلإ حاترت ال دق ام باتکلا اذه نم مضاوم يف دجیس ئراقلا ناف اذهو

 ‹ ةيعرشلا صوصنلا ضعب نم همهفي ام ضعبل ةمداصم هيف دجم دق لب « هبلق هل حرشني

 يشاوحلا يف هيلع هیبنتلاب تیفتکا امم

 ةيركفلا ةوحصلا نأ - اهسفنب ةه تسيل تناك ناو  رومألا كلت نأش نوبي امو
 ملعلا ىلإ نيبستنملا ضعب لوقعب قصل امم اًرثك تلازأ دق « يمالسال ماعلا تلمش يتلا

 « يب نم وهو ؛ نيدلاب تلف ٠ تافارخو عدبو ماهوآ نم « نيمدقتملا راثآ نم

 نودب . تاوفه نم باتكلا اذه يف ام یی نأ عيطتسي -رصعلا اذه يف  يراق لک نأو

 . اهب رثاتي نا هيلع ىشحي نا

 نم راصتقالا اندرأو « تافلؤم نم نومدقتملا انل هفلخ ام ىلإ ةماع ةرظن انرظن ولو

 هيلع لصحن ام لقل « بيع لك نم اًملاس هديرن ثيحب « هيضترن ال ام هيف سيل ام ىلع
 رغ دنع نم ناک ولوو : هباتك مکح يف لئاقلا مظعلا هللا قدصو « ثارتلا كلذ نم
 «۸۲ ةيآلا ءاسنلا ةروس» ٠  اريثك افالتحا هيف اودَجول هتل

 « نييفلسلا خيش ىلع اوراشأف « باتكلا اذه ةميق انرصع ءاملع ضعب كردآ دقلو
 خسنف « هرشني يكل (ه ۱۳۹۱ -۱۳۰۰) فیصن نيسح دمحم خیشلا ءاملعلا بحو

 دهع مث « ةرونملا ةنيدملا يف « ةكح فراع مالسالا خيش ةبتكم يف ةطوطخم نع ةخسن

 مههاربإو « يرايخلا نيساي دمحاو « ةزمح قازرلا دبع ةذتاسالا ىلإ اهحيحصتو اهتءارقب
 يدوماعلا ديعس دمحم ذاتسالاو هللا مهمحر - عينصلا ناملسو « يطوبرخلا يدمح

 . ب هللا هظفح -

 « بيطخلا نيدلا بحم ذاتسألا ىلإ عبطلل ةخسنلا كلت دمحم خيشلا ثعب مث

 . باتكلا عبطل «رصم يف ةيفلسلا ةعبطملا بحاص

 نع ثحبلا نم هفورظ هنكمت مل - هللا همحر  نيدلا بح ذاتسألا نأ رهظيو
 ىفتك اف (رهزألا ةنازخ) يف اهيلع علطا يلا ةخسنلا وس باتكلا اذهل تاطوطخم

 هبنو « ةيناثلا نم هلمكأ امهادحإ نم طقس امو < ىرخألاب نيتطوطخلا ىدحإ ةضراعمب
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 . تاحفصلا لفسأ يف كلذ ىلع

 55 يف ۱۳۸4 ةنس يف باتكلا عبط متو « ةميق تاييبنت يشاوحلا يف عضو اک
 . ةحفص

 نم امهريغك ‹ فيرحتلا اتريثك - عبطلل الصأ اتدختا نيتللا - - نیتخسنل نأ رهظيو
 كلذ نع هللا همحر  نيدلا بح ذاتسألا رذتعا دقو « ىرخألا باتكلا خسن

 ىلإ اهضعب در نم انكمن « لمجو تالك خاسنلا ىلع فرحت نوكي دق لب) : هلق
 تلذب دق انأو . هحالصإو هبيوصت نم نكمتي انريغ لعل ام ريثك انيلع ينخو « باوصلا
 اذه نم ةخسن ءارقلا يديأ نيب نوكتل « نسلا مدقتو : تقولا هب يل حمس ام دقب يدهج
 هعبط ديعأ اذإ هنأ كش الو . عبطلا دنع ابی تعجر ينل نيلصألا نم حلصأ باتکلا
 ذنیح سانلل جرختسف اهني نحن اراق نیل ريغ ىرخأ تاطوطخمب نيعتسا اذإ ايس الو

 . ىبتنا (انل ترسيت يتلا نم حصأ ةعبط

 نم اًريثك لمعتسيو <« بولسألا كيكر - هللا همحر - فلؤملا نأ اذه ىلإ فاضيو

 ناّبِإ رصعلا كلذ يف ةلمعتسم تناك يلا (ةيكرتلا) تالکلا نم اًريثكو ةيماعلا تالكلا

 ةلمعتسم ةيمجعألا مهتغل تاحلطصم تناكف « ةيبرعلا دالبلا ىلع مهذوفن كارتألا طسب

 . امهريغ يفو « زاجحلا يبو ءرصم يف ةيبرعلا راطقألا يف نيواودلا يف

 جحلا عوضوم يف نيئحابلا َتَدَمأ ا باتكلا اذه نم ىلوألا ةعوبطملا ناف نكي اهمو

 اهدا رأ يتلا ةفصلا ىلع سیل هنكلو « ةميظع ةميق يذ باتكب هلاوحآ فلتخيو « هقرطو

 . لاكلا نم هفلؤم

  دحاو لصأ ىلإ ناعجري رهزألا ةنازخو « ةكح فراع ةبتكم اتطوطخم تناكدقل
 دق « ةريثك تادايز د ازو غف اهيف رظنلا فلؤملا داعأ دقو < لوألا فلؤملا دوم وه
 ينايس يتلا - ةريخأألا هتاطوطخم يب لاق ذا كلذ ىلإ راشأو < باتکلا فصن براقت

 موي يف ؛ هضیبتو هريرحن لوقأ الو « هديوست ىضقنا دق : لوقأ) : هصن ام - اهفصو
 نم « ةمرحو « اًردق مظعلا ناضمر رهش نم تلخ لايل تسل « نوميملا كرابملا دحألا
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 تاقوأ يف هل يعمج ناكو « ةيوبنلا ةرجهلا نم ةئم م تو نيتسو ىدحإ ةنس روهش

 فیت ةدمو « اهمومغ رطاخلا ىلع ىلاوتت ةنحمو « اهموه داز حدقي ةركف نم « غارفلا
 < ماوعأ ةدم دعب مث « داراب ينت ال دادعتل | يف يهف « داعبأو نوب امهنيي هنع لاغتشالاو

 اذه يف هعمج دارأ ام رسيو : لجألا ي ةحسفلاب  دمحلا هلو - لاعت هللا رم دقو

 « اهتبترو « دما كلت تحفتو «داهتجالا دعاس نع ترمش «لزألا نم فلؤملا
 هنوعو هللا دمحب ءاجف « دازتسا نمل عفنلا لوصح - ىلاعت هللا ءاش نإ هب ام اهيلع تدزو

 « قبس لاثم ىلع هفيلأت يف ذخآ مل ينأ عم « داصتقالاو راضتحالا نسح « داراب ايفاو
 هتعمج اّنإو « قحتساو قبسلا لضف زاح دق : لوقأف يريغ هيف ينمدقت طَمن ىلعو
 لضفلا وذ هللاو ءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذ) يكحلا زيزعلا حنم نم ةبيدبلا بسح
 . ( مظعلا

 ام رخآ اذهوچ : هصن ام ه ٩٩۱ ةنس ثداوح نم دروأ ام درس دعب فلؤملا رکذ اک
 رمعلاب ةحسفلاب ىلاعت هللا رم م الو « نيتسو یدحا ةنس ىلإ ةدوسملا يب بابلا اذه يف هانبتک

 يف عرش مث (لوقتف كلذ دعب جاحلا ةرمإ ةيالو نم ددجت ام ركذتف - دمحلا هلو -
 عضاوم يف اذه لثم ىلإ راشأو ةعوبطملا يف دري ملام« ةنسلا كلت دعب ام ثداوح ليجست

 . ىرخأ

 ةلماك ةروص ئراقلل متال ۰ باتكلا اذه نم لوألا ةعرطلا نأ حصني انه نم

 لعب ‹ ةعوبطملا كلت نم ىفؤأ ةقيرطب هرشن نم دال ناكف « هفلؤم هدارأ اک باتکلل

 لجأ هنال هللا همحر  بيطخملا نيدلا بح ذاتسألا اهيلع علطي مل لوصأ ىلع روثعلا و ع امتع نا 0

 . اًضقان باتكلا رشني نأب ىَضْرَي نأ نم
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 : رومأ اهبيعي ةعبطلا كلتف كلذ عمو

 ليلج ققحم ابيلع فرشي ةعوبطم نم برغتست ةجردب اهيف ءاطخألا ةرثك : اهنم
4 ۶ ۱ ۱ 

 « نسلا مدقت وهو ۰ اهعضو يلا ةمدقملا يف هيلإ راشا دق هرذعو « نيدلا بح داتسالاک

 رمالا اذه تدهاش اك ۰ باتکلا رشن تقو « هدنع لاعالا مک ارت اذه ىلإ فاضیو

 اتکلا اهيف عبط يلا ةنسلا يف هترز نيح ينيعب

 فرخ



 نوطب ءاعسأو عضاولا ءامسأ نم هيوحي ال ةلصفم سراهف نم باتكلا ول : امو

 . ةريثكلا مالعألا ءامسأ عم  اهذاخفأو « لئابقلا

 ىلإ ةجاحم ءیراقلا ذإ : رصعلا اذه تامزلتسم نم باتكلل ةلصفم سراهف عضوو

 . نمز رصقأ يف باتكلا نم ةدافتسالا عم تقولا ريفوت

 عبر نم ر ذک ا اضوادت ىلع یضم يلا ةعوبطملا خسنلا ةردن مدقت ام ىلإ فاضيو

 . نرق

 فلؤملا ةمجرت

 ام ىوس باتکلا اذه فلؤم ةمجرت يف اهيلع لوعأ يتلا رداصلا نم يدي نيب سیل
 يدجنلا (0 يرل دْيَمَح نب هللا دبع نب دمحم ىقتسا هنمو « هسفن باتكلا يف درو

 نم فلؤملل هدروأ ام «ةلبانحلا حئارض ىلع ةلباولا بحسلا» باتك فلؤم يلبنحلا

 . ةمجرت

 « يلكرزلا ذاتسألاو « نالكورب لثم «بحسلا» باتك بحاص دعب اونأ نيذلا لعلو

 . ءاطخألا ضعب يف اوعقوف «بحسلا» باتک يف ءاج ام ىلع اولوع - همجرت نم امهريغو
 يراصنألا مهاربإ نب دمحم نب رداقلا دبع نب دمحم نب رداقلا دبع وه فلؤملاو

 قريلا» يف يلاورهنلا هقيدص هركذ اک نيدلا نیز هبقلو « بهذملا يلبنح وهو « يريزجلا

 . (نیدلا يبحم) يماصعلا هبقل اك ال « ةيبرغملا ةخسنلا ةرط يف اكو «يناملا

 نع لاق يتلا « ليفلا ةريزج ىلإ بوسنم هنأ - حیحص ريغ اذهو - ٍدیمح نبا رکذو
 ةينلا نيب ةثداح يهو « لیفلا ةريزج رشع عساتلا دلبلا) : «هتاينادلب» يف يواخسلا

 « نسح هجو ىلع ددج « (؟) ةبطخو «قوسو «نيتاسب ةدع اهيف ؛ ةعستم « قالوبو
 يف رسکنا « هربکو همظعل لیفلاب فرعي ناک - ليق امف - اًبكرم نال ليفلا ىلإ تفيضأو
 ثيم « ءاملا هنع درطناو « لمرلا هيلع ابر نأ ىلإ كرك « ملا ًرماغ ناك نيح اهعضوم
 ريغك يرّرج وأ «ةلبانحلا ءالضف نم ةبلطلا ضعبك «يريزج اهيلإ ةبسنلاو «ةريزج راص
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 ٠ نیبوسنلا ضعب يف اًضيأ ءايلا نوتبثب دقو « اهربغو رمع نبا ةريزجل بستنا نم دحاو
 اهب أرق دقو « ةعاج مهو < سلدنألاب ءارضخلا ةريزجلل نیبوسنلاک « رمع نبا ةريزجل
 مايأ اهب يلمی يقارعلا ناكو « اهركذ يف هتعبتو هللا همحر - يئارعلا هخيش ىلع انخیش

 . ىبهتنا  (اهيف هنكس

 باوص لعلو (تاينادلبلا يف يواخسلا هركذ) : «بحسلا» يف دّيَمَح نبا لاقو
 لاعأ نم ليفلا ةريزج ىلإ ةبسن) : اهلبق يتلا ةلمجلا ذإ (يواخسلا اهركذ) : ةلمحلا
 تاينادلب » باتك تعلاط يننأل « مجرما ىلإ ال ءةريزج لا ىلإ عجري ريمضلاف (رصم

 علطا يتلا ةخسنلا يه اهيلع تعلطا يتلا ةخسنلاو « تلقن اممرثكأ هيف َرأ ملف « يواخسلا
 ةخسنلا لازت الو ۰ ١754 ةنس يف ةخرؤم هتباتك اهيلعو « ةلباولا بحسلا» بحاص اهيلع
 . ةزيّتع ةنيدم يف ماسب لآ ِدَحَأ دنع ةدوجوم

 ةريزجلا ىلإ اًبوسنم هدعف «نونظلا فشک ليذ نونكملا حاضیا» باتك بحاص امأ

 يف هباتكر خآ يف هسفن يريزجلا ركذ دقف باوصلا وه اذهو ( يتارعلا) : لاقف ةيتارفلا
 نم دودج ا أشنم نأ  نانجلا حباحي ىلاعت هللا هنکسآ  ينربخأ) : هصن ام هدلاو ةمجرت

 ضعب ناو «دادغب نم برقلاب ؛برعلا قارعب «ةيتارفلا ةريزحلا نم « هدلاو لوصأ
 : لاق «ةكمب هيلع درت تناك مهضعب تابتاكم نأو ءدالبلاو رايدلا كلتب دوجوم هبراقأ

 . هراثال انعبتتو « هرايد نم انبرقل ... لبنح نب دمحم نب دمحا ... انمامإ ناك كلذلو

 « مهئارمأ نايعأ نم ىلعألا اهدجو ءداركألا نم اهلصأف يتدج يه يتلا هتدلاو امأو

 هريغو رمحألا بردلا طخ ةدرفتم ةلئاه لزانمو «ةددعتم نكامأ هفاقوأ نم مهل تناكو

 . 27 (هریغو «يروفاكلا بردلا طخم نيحاوطو «ةليوز باب جراخ

 . الحا مم ري مل ,مهرابخأ عاطقناو «ةأحو ماشلا يف مهبراقأ قرفت ىلإ راشأو

 هاو « ةيملع ةئيب يف شاع دلاولا نأ حضتي - اهدروآ يتلا  هدلاو ةمجرت نمو

 دعب هرمع لوأ يف ( يروصنملا ناتسرامبلا) يف لمعلل هله ام كلذ نم غلبف بطلا سرد

 بطلا يملع ةفرعم نم هنارقأ نيب هب زيمت امب ) هئالعو هرصع ءابطأ نم ةزاجإ لان نأ

 مث « نويعلا بط : لحكلاو ؛یفشتسلا ينعت (ناتسراهبلا» ) ةملكو (هرصع يف لحكلاو
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 ةعلقب ءاشنالا ناوید يف (تسدلا) باتک نايعأ نم حبصأو (ناتسراهبلا) ةرادإ یلوت ۱
 . يروغلا هوصناق فرشألا كالا دهع يف «لبجلا

 ام عمجف ؛ « لمحملا ةرمإ ناويد يفو (نينس ةدع جاحلا ةرمإ ناويد) يف ةباتكلا ىلوتو

 عونو «نّیبتلاو بیترتلا نوناق ىلع كلذ طبضف « ناويدلا اذه رومأ ةفرعم نم اًقرفتم ناك

 . اذه فانصأ

 يف نفد هنأ ركذو ه 6 ةنس ةدعقلا يذ يف يفوتو نيتتس ةدم جلافلاب بيصأ مث

 . يريزحا يّدَج ةافو لبق ةرسألا ناطیتسا نأ ىلع لدي ام هیدلاو ةبرت

 متي نم ُهَدَج نأ ىلع لدي امم هدج ةباتك نع هيبأ ةدالو خيرات يريزجلا لقن دقو

 . خيراتلا ةباتكب

 : هتدالو خيرات

 وأ هريغ دجأ ملف ثحبلا ينايعأ دقف « هتمجرتل ديحولا ردصلا يريزجلا باتكر بتعي
 ةمجرتلا هذه يف درب مل ام هلاوحأ نم فرعي نأ دارأ نم لک ىلعف اذهو « هنع لقن نم

 . هيلإ تعملأ ام ليصفت دجيسف « هباتك ىلإ عجرب نأ ةزجومل
 رشع ىدحإ ةنس) :لاقف 241١ ةنس دلو هنأ ىلع اذه هباتك يف فلؤملا صن دقل

 هداهع ىقسو «هناوضرب هللا هدمغت  دلاولا طخ هتيأر اك «يدلوم ناك اهيف ةئم عستو

 نابعش رهش يرشع سداس ءاعبرألا موي نع اهحابص رفسلا ةليللا ي  ةمحرلا بوص
 .(ةروك ذملا ةنسلا نم مركلا

 يف دلو هنأ نم « هعبات نمو (ةلباولا بحسلا» بحاص لوق أطخ نيتي اذه نمو
 ةنس) :هسفن باتكلا يف لاق هنأل ءهيبأ ةدالو ةنس وه خيراتلا اذهف ۸۸۰ ةنس مرحم

 .(مرحنا هللا رهش يف دلاولا موحرملا دلوم ابترغ يف ةئم نانو نينامث
 ئراقلا هدجيسو «باتکلا اذه يف هركذ درو ام هتایم قلعتي ام رک ذب ليطأ الو

 .(جاحلا ةرمإ ناويد باتك) ىلع مالكلا يف الصفم

۰ 



 « ملعلا بلطب هلاغتشا عم ةراجتلا ىطاعتي هرمأ لوأ يف ناك هنأ كلذ نم رهظیو

 ةراجتلاب ًالغتشمو « هل اًدعاسم هيبأ عم جحي ناكو . هبابش ةروكاب يف فوصتلا ىلإ هليمو
 . اضيأ

 نم مهذع ىقلت ام ركذو « هخويش رک ذف « اهنم ابناج لصف دقف ةيملعلا هتايح نع امأ
 ( يناثلا لصفلا) يف (جاحا ةرمإ ناوید بتاك) ىلع همالك يف « بتك نم أرق امو مولع
 ءافالاب هوزاجأ هبهذم ءاملع نأ يبطقلا ركذو «باتكلا اذه نم ( يناثلا بابلا) نم

 .- همالك صن يأيسو - سيردتلاو

 ىتح «(جاحلا ةرمإ ناويد ) بتاک ةفيظو يف هيبأ عم لمع ةئم عستو نيعبرأ ةنس يو
 اک راصو ؛لمعلا يف هدعب لقتساف «جلافلا ضرب لمعلا نع عطقنا نأ دعب هوبأ يفوت
 عضوو «هيبأ دعب هبتر يذلا وه هنأ ىلإ راشأو (ناويدلا اذه رمأ ىلع سوبحم اك) : لوقي

 . هتاهمو جاحلا رومأ يف اهيلع دمتعي يتلا دعاوقلا

 يف) : هصخلم ام اف ىل نامزأ ضعب ىلإ انيدبأ نيب يذلا باتكلا اذه يف راشأو

 دعب « هنع تعنتماو هبابسأ تيضقو هتزهج لب « جاحلا ةبحص هّجوتأ مل ةنسلا هذه

 « جاحلا ريمأ لاوحأ ريغت نم هتيأر امل « كلاذ يف ةيرصملا رايدلا لفاک اشاب يلع ناذئتسا

 ال هنأ ثیحم همظاعت ةدشو « ةررقملا دئاوعلا عطق ىلإ ملو «هدلوب الو «دحأب هتقث مدعو
 .(ناجرتب الا دحا عم ملكتي

 ام  يمورلا هللا دبع نب رضح 434 ةنس جحلا ريمأ ىلع مالكلا .يف لاقو
 ‹ ةروكشم الو ةدومحم ريغ هلاعفأو « لاعفألا هذه ىلع كم هتيأر الو) : هتصالخ

 .(لعفي ام ارتفد ةنطلسلل تبتك لب « هتبحص ىلع بج ملو « لاوش نماث يف هتقراف

۳ 

 خرؤم ال اهلک ي ال «نینسلا ضعب يف جحلا ريمأ هقفارم نع رخأتي ناك هنأ رهظیو
 يف ۲۵« يناثعلا حتفلا يف يناملا قربلا» باتك يف لاق يلاورهنلا يننحلا نيدلا بطق ةكم

 يف لتق يذلا «نملا يف يكرتلا شيجلا داوق دحأ ؛كجوك دسحأ ريمألا ىلع مالكلا

 ناكو « هماكحأ يف شوقارق نم اًبيرق اذه دمحأ ناكو : ه 41لال ةنس « َناَدْعَب نصح
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 نیدلا نیز يضاقلا موحرملا بکرلا رشابم ىلع بضغف اه ٩۷۲ ةنس يرصملا جاحلا ريما

 ءاتفالاب هبهذم ءاملع هل زاجأ « اروم ابيل اّیدآ الضاف ناكو ۰ يلنحلا يريزجلا
ty.زر و  

 برضو «هتبيش نم كب دمحأ ايحتسا اف ءاروقو اسم اًحيش ناك كلذ عمو « سیر ردتلاو
 را

 هندب فعض ةدايز عم « ةلماك ًةلحرم ُهاَشَمَو « ديدحلا يف ُهَطَح مث حرم ارض

 لعلو ؛ملاظلا اذه ىلع رصنلاب « ىلاعت هللا دنع ميظعلا باوثلا كلذب هل لصحو « ههفرتو

 : (رعش) هيلع هئاعدب الإ كلذ دعب كله ام كب دمحأ

 هير ىتخَي الو يننض ىلع ىف دف صخشإ اولوق ال
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 صم هل َنوُكَت نا وجراو الا ىف اّماهس هل َتَأَبَح

 براق یتح ادرفنم مث هی اکراشم «ناويدلا يف فلؤلا لمع دهع لاط دقل

 .دیمح نبا رکذو ۹۲۹ ةنس تناك هدلاو عم هتاحیح لوا نأ رکذ هلال 4 ماع نيسمخلا

 «يلاورملا هدروأ ام عم ققتی اذهو ٩۷ هنس تناك هل ةجح رخآ 93 (ةلياولا بحسلا» 2

 رثكأ ملظلاو فسعل | نم مهريغو د كارتألا ءارمأ ةاقُج نم لمحتي نأ لوقعلا نم سيل دا

 ۱ . هرمع نم نیتسلاو ةسماخلا غلب دقو اسس الو « یناع ام

 نع منتماف ةيباتك لاععأ هيلع تضرع هنأ - ٩۱۷ ةنس رابخأ ىلع مالکلا يف رکذو

 . اهلويق

 نم مهفي اك « دّهف لاک « هرصع يف ةكم ءاملعب ةيوق ةلص يريزجلا خیشللو
 زیزعلا دبع نب دمحم هللا راج خيشلاك  باتکلا اذه يف تدرو تارابع

 مدقتلا يكلا نيدلا بطُق خيشلاكو «(هقيدص) هنأب هفصي وهو (ه ۹۵4 -۸۹۱)
 باتك نم (لوبنطسا) يف (ةيناملسلا) يب (يدنفا رشاع ةبتكم) ةطوطخ ةرط ينف « هرکذ

 نم اپس یرج امو ةحصلا نم نیلاعلا نيب ام لا ةراشا (ةمظنم ةمظنأ | دئارفلا رردلا»

 : هلوق .هيلإ بح ف قا ىلإ بتکی ناك يريزحلا نأو «ةبتاكملاو « عاّهجالا

 مه مس 2 نرم 3 ر م كس سم ۵ و و و رع ۶ 2و و رو

 عاج
 : (يورلا ريغ ىلع هباجاف) : اهدعب دروا اتايب أ ركذ مث أ



 ىر اهناقوأ لوط عود هنحم کل اًباَنِك يفك تيك ال
۱ 0 

 ىلا ةزوجرالاک « ةلصلا نم نيلجرلا نيب ام ىلإ ةريثك تاراشإ فاتكلا "اذه يفو

 نم ثدحن امب هيلإ ةباتكلاو هيلع هئانث ةرثكو « (404 ةنس ثداوح) ىكملا بطقلل اههجو

 ‹ يكملا بطقلا خيشلا يخأ ۴۹ يلاوربنلا هللا بيبح خيشلاب ةلص هلو «ةمركملا ةكم رابخأ

 ةقلعتملا «رابخألا ضعب اع لقنو «نيوخألا نيبو هنيب ترج تابتاكم ىلإ راشأ دقف

 . نملاو زاجحاب

 رشک زارب | ةلواعو « هل ءاعدلاو ين م ىبأ هدهع يف ةكم ريمأ ىلع ءانثلا ريثكو هو

 نع یشان اذه لعلو « جالا ءارمأ نيبو هنيب ثدحي ام ةّصاخو 3 اًنسح ازاربا نصب نو

 مهرابتعاب مه ملا هترظنو « برعلل هترحو یدهع يف كارتألا ةالو لاعأ ريثك نم هرث

 . ةالولا :كئلوأ نم نيدهطضم

 هدهع يف ةرهاقلا ءاملع ريهاشم نع ملعلا هيقلتو « هرصع ءاملعب يريزج ا ةلص ف

 لمعتسب وهف ‹ عجسلا لاعتساب هنيسحتن لواح ناو «فیعض ةباتكلا 5 هيولسأ 3 اإ

 . اهلحم ريغ يف تالکلا نم

 (ةلازر)و (لیزر)و ضیرلا دصقیو (َناّيعْلا) لثم ةيماعلا تایلکنا هتارابع يف رثكتو
 اوحن ةغللا دعاوق ةفلاخو « نحللا نم ريثك همالک يف عقب لب « يازلاب ال لاذلاب |هباوصو

 . افرصو

 تالک حالصا ىلإ اعد ام اذهو «خاسنلا فيرحت نم هضعب وأ كلذ نوکی دقو

 . فلؤملا نع اهلثم دورو لعشس امم ةحيحص ريغ تدرو

 زاجحلاو رصم ىلع ةينانعلا ةنطلسلا هيف تلوتسا يذلا رصعلا يف شاع فلؤملاو
3 £ 

 «ءارمالاو ةالولاك لاعالا لاجرو نيواودلاب هتلصلو ع ةيمالسإلا راطقالا نم امههريغو 1

 يتلا «ةيمجعألا تالکلاو باقلألا ترشتناف ةيكرتلا ةغللا الإ نسحب ال نم كارتأ مهلجو

 .باتكلا اذه يف اه فلؤملا لاعتسا رثك
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 رو رم و هل

 ۸ هن هنأ الا ةلودلا كلت لاجر نم ادودعم هنوک عم هنأ باتکلا اذه فلؤمل دمحي امو

 . ساق ادمن ةالولا لاعأل داقتنالا ريثك ناکف < مهم هتلصب رثأتب

 :ةمرکلا ةكم ىلإ ر صم نم جحلا قیرط مهب رب نيذلا «برعلا نع عافدلا ريثك ناکو .

8 ۳۹ 0 3 2 

 ريثب افرصت ءاهب جاحلا ءارما ضعب فرصتل ةضرع اهلاض ىلع يه «ةيونس تابترم نم
 نأ كردي يريزلا نكلو ؛جاجحلل متماع كلذ ببسب ءوستف ءاهباحصأ بضغ

 رومألا حالصإ لواح ام اریثکو ‹ ةع اللاب ءارمألا لع يحنيف < فرصتلا اذه وه بسلا

 ي ف ءاضقلا لوتب ناکو دم روما لیهستو «جاحا ءارمأ سو «نابرعلا كثثوآ نب

 0 هلمع مكحب  جاجحلا نيبو ی ثدحي ام ضع
 0 3 5 دع ع

 باتك هفيلات ترعلل مهئارماو كارتالا ةالو ةلماعم ءوس نم ورئات بابسا نم لعلو

 نم رنک منم هسفن فال ىساق نيذلا ءالؤه كرديل ؛برعلا لضف يف بهذلا ةصالع»
03 

 . باتكلا اذه يف هنع ةريثك تاراشإ ئراقلا دجي امم كلذ

 رمأ (اشاب يلع) رصم يلاو نأ 457 ةنس ثداوح يف فلؤملا هركذ ام كلذ نمو
 جاحلا ةرمل تاههم ىلع اتاك نوكي نأب همزلأو (شيواج) ةطساوب ناويدلا ىلإ هراضحإب

 0 0 ع
 ترعلل ام ةالولا كئلوا كرديل باتكلا كلذ فلا هلعلو حالا دعب باجاف «هتداع ىلع

 مهوفرتو «ةيعرلل مهملظو كارتألا ةالو دادبتسا نم يّيزحلا راج ام اًريثكو
 هل ذخب ال ترعلا دالوأ نم ليتقلاو : (ه ۷۰ )٠ ةنس ثداوح يف هلوقک < مهربجو

 ىلإ ةنسلا هذه ثداوح ركذ يف راشأو - رارضألاو رارشألاب ةتسخلا لاوحألا تمعو رات

 رده بهذي همد ناف ب كربلا ییعب مورلا نم لتافلاو ةبعرلا نم ناك اذإ ليتقلا ن

 . مهريغ ىلع مهسفنأ مورلا ليضفتل
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 : فلؤملا ةافو

 مدعو لومح نم هکردآ ام نأ - هللا همحر - يريزطا خ خيشلا لاح يف بيرغلا
 رشاعلا نرقلا ءاملع مجارتل تضرعت يلا تافلؤملا يف فرك هل را م ثیح - ةرهش

 دیمح نیا دع نيذلا هذیمالت كردأ - «ةرثاسلا بكاوكلا»و ءىذلا تارذشو ک رخ را

 يف ينبلا روصتم خيشلا هذيملت نع لقت اك وبلا نمحرلا دبع ةمالعلا) : مهم
 ييو «بحسلا» يف اذه نمحرلا دبع همجرت ي دجا ملف (« عانقالا ىلع هتيشاح
 ةمجرت يف ًاليصفت الو لب يريزحلا انبحاص ةايح ىلع اءوض يلب ام هرثألا ةصالخ»
 هاشم نم نأو : هئابآ نم ددع ركذ دعب تيار ام لكو ءاذه نمحرلا دبع هذيملت

 راه ةنس اًيح ناك هنأو «يلبنحل ا يشمدلا يابلا دبعو وهلا روصنم

 دّیمح نباف « جاتنتسالا الإ يريزجلا ةافو خيرات ىلع هب هب لدتسن ام انمامآ سيل اذهل
 «هسفن يريزجلا باتک نع ايف ام لقن «ةلباولا بحسلا» هباتک ي ةمجرت هل درفآ يذلا
 ةنس العجف ۰۲ يلكرزلاو « 9 نالکورب ىتأو فو یتم فرعي مل هنا : لاق اذفو
 . هتافول اًبرقم ًحيرات ھه ۷

 خيراتلا ةباتك يف رمتسا يريزجلا | نأ ٍدْيَمَح نبا | رکذ ام كلذ اجتنتسا ایهنآ كش الو
 لعلو «انيلإ لصت مل ةخسن ىلع علطا ٍديَمَح نبا لعلف اذه حص اذإو  ه 41/5 ةنس ىلإ
 . اهنع ةلوقنم (ساف) ةطوطخم

 رک ذی فلؤملا اندجو - انیدیآ نيب يلا خسنلا يف - هسفن باتكلا ىلإ انعجر اذإو
 ةرامإ ىلوت اذه من وبأو « يلا ءاعدب هل وعديو اریثک - ةكم ريمأ - یمن ابأ فيرشلا
 ام ًالقتسمو هيبأل اکراشم هتیالو ةدمو - اه ۹٩۰ ةنس وتو . اهدعب امو ۹٩۲٩ ةنس ةكم

 ۲ ةنس نيعبسو ثالث وحن

 .رصنلاب هل وعديو - ۲۱۹۷4 ةنس يوت يذلا لس نب ناهلس ناطلسلا رک ذی اک

 هدجن ءاوجح نيذلا ءاملعلا نايعأ ركذل هصصح يذلا لصفلا ي فلؤملا دجنو
 . ٩۷۳ ةنس ةرخآلا ىداج يف هتافو ركذو « يیارعشلا | دمحأ ن نب باهولا دبع خيشلا مجرت
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 (يراكدتخلا حتفلا ءادتبا نم ةباين رصم لو نم رکذ) ب هنونع يذلا لصفلا يو
 ۹۷ ةنس بجر يناث يف هتافو خرأو املا مهاربإ ركذ

 غارفلا ناكو) : هصن ام (سافب نييورقلا ةبتكم) يف ةظوفحملا ةطوطحا ةعاخ يف دجنو

 .(ةئم عستو نيعبسو

 موي هتباتك نم غارفلا ناكو) : صنلا اذهب (ليب)و (بتكلا راد) يبخسن رخآ دجنو

 هللا نسحأ - 0044. ةنس ءبصألا بجر رهش نم تلخ لايل تسل ع نينثألا

 ةمالعلا بدألا يف انخميش يشل «ةيفلألا بارع رخآب اًرطسم هتيأر ام الا .اببقاع
 : هريغل رعشلاو , يرهزألا دلاخ دحوألا

 بعد ام اذاق اًنْبُخَو ال یتفلا لضف رکنب یّتفلا ىَرَت
 بدل ءامب ُهْنَع اهننکب َةَتْكُن ىَلَع ٌرْهَّدلا هب حل و ه

 ‹ نمزلا اذه نع رخاتم خسنلا خيراتف «خسنلا خيرات وه روك ذم ا خيراتلا اذه سيلو

 لدي هخيشل ايش يرهزألا دع مث ءيرهزألا دلاخ خيشلا نع هدروأ اب داهشتسالاو -
 نيساي نب يلع وه هخئاشم َّدَع نيح ركذ ام ىلع هخیشف - هسفن فلؤملل مالكلا نأ ىلع

 ىلع اهأرق يتلا «بيبللا ينغم» باتك نم هتخسن هاطعأ دقو « يباطحلا يسلبارطلا دمحم نب

 . يرهزألا داقولا دلاخ خيشلا

 (نيعست) اهبتكف نيعبس ةملك فحص نيتخسنلا لصأ خسان نأ دعبتسا ال يننكلو

 ةبتكم يف دوجوملا باتكلا رخآ يف ءاجام اذه ىلع لديو « )٩۷۰( خيراتلا نوكيف

 يتأيسو «ةمظنملا دئارفلا رردلا» باتك نم ةخسن نيثحابلا ضعب هنظ يذلاو «(نديل)
 وهو « ًالوأ روك ذلا باتکلا اذه نم طقف لوألا دلحلا ىلع تفقو دقو) :هصنو «هفصو

 باتکلا لوأ نم هتيأر ام تفذح دقو «ةئم مستو نيعبس ةنس ىلإ هيف لصو مخض دلحي

 ءروك ذملا دلحما رخآ ىلإ اهنم مث «تيأر يذلا ردقلا الإ «ةئم عستو ةرشع عبس ةنس ىلإ

 .(اهيلإ ةجاحلا تعد ام بسحب ةريسي ... ركذأ
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 .نتروک ذلا نیتطوطخحا لصأ ىلع علطا هلعل

 (ةعست) نأ ىرأف (ةئم عستو نيعبسو ةعسن) ةنس (ساف) ةطوطخم رخآ يف درو ام امأو

 .(99/5) خيراتلا نوكي اذه ىلعو (ةتس) فيحصت

 یهو  انيلإ تلصو ةخسن ىفوأ يف ثداوحلا ركذ نأب لوقلا اذه ىلع دريالو

 ام اریثک ذإ « اهثادحا رک ذی مل تاونس عبرا كرتب فيكف 475 ةنس يهني  ةيبرغملا
 دق 91/5 ةنس يف يريزحلاو «هفيلات ي عرش ام لاک | نع فرصني وا فلؤملا فعضي

 هيلع یرج يلا ةنسلا هذه يف هفصب يكملا نيدلا بطقو ءرمعلا نم نيتسلاو ةسماخلا غلب

 فتو ندبلا فعضب هفصب  مدقت اك يرج ام جحلا ريمأ نم اهيف

 هنع ربعي وهو - 41/5 ةنس جح دعب ام ىلإ شاع يريزجلا نأ يبطقلا ركذ امم مهفيو

 ىلع لدي ام - ۹۸۲ ةنس دودح يف هفلأ يذلا «يناعلا قربلا» هباتك يف (موحرملا) ةملكب
 , 29 ةنسلا هذه لبق يفوت هنأ

 : هتافلؤم

 .«ةمظعلا ةكم قيرطو « جاحلأ رابخآ يف « ةمظنملا دئارفلا رردلا» ١

 لوأألا هتدوسم يف هامسف 2951 ةنس هفيلأت يف عرش ناك يذلا باتكلا اذه وهو
 دعب شاع فلؤملا نكلو «مدقت اک ةريثك خسن يف مسالا اذه رشتناف «ةمظنلا دئارفلا ررد»

 رخآ ناکف «حیحصتلاو حیقشاو ةدايزلاب باتکلا لصا ىلإ مجرب راصف « نمزلا اذه
8 ۶ 

 ال اف ٠ ناب ىف یتا ےس نو ؛باتکلا اذه ممج يف اهاضمأ يتلا ةدملا امأ
 انيلإ اتلصو ناثللا ناتيفاولا ناتخسنلاف «ةلماك ةطوطخم دجوت مل ام هب مریلا نكمي

 هنأو «هديوست خيرات ركذ دعب اهفصو يتأيس يلا ةيبرغلا ةخسنلا يف دجن اغیبف «نافلتخت
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 نومیلا دحألا موي یحض هنم غارفلا ناکو ) : هصن ام - ٩٩۱ ةنس ناضمر رهش .يف

 رابخأ يبانت (ةئم عستو نيعبسو (؟)ةعسن ةنس روهش نم مظعملا ناضمر رهشل عبارلا

 . خيراتلا اذه دعب ام ىلإ مجارتلا ضعب يف تاراشإ درت اهیب . ٩۷۳ ةنس ءانثا اهئداوح

 موي هتباتك نم غارفلا ناكو) : صنلا اذهب (لییرو (بتكلا راد) يخسن رحا دج
 .(اهتبقاع هللا نسحأ - ۹۹۰ ةنس بصالا بجر رهش نم تلخ لايل تسل نينثالا

 هذه دعي خيراوت ىلإ ةراشإلا عم ه ٩۳۷ ةنس ىلإ اف ثداوحلا ليجست يمنيو

 ةنس ىلإ فيلأتلا يف رمتسا هنأ نم «بحسلا» يف ديمح نبا هركذ ام انفضا اذإو « ةنسلا

 : لاوقأ فيلأتلا ءاهنا نع انیدل حبصي « 5

 نم ريثك يف فلؤملا كلذ ىلع صن اك «باتکلا ديوست خيرات اذهو 45١ ةنس ١

 .خسنلا

 تاونسلا ثداوح نيودت يف  لييو بتكلا راد یتطوطخم يف ام ىلع - ۹7۷ ةنس ؟

 ۱ . ةبترم
 هنأ نالکورب نظ يذلا « نیدم بیبطلل باتکلا رصتخم يف درو ام ىلع - ٩۹۷۰ ةنس ۳

 . هفصو يلايسو باتکلا خسن نم ةلماك ةخسن 3 م. ۰

 يهو .انیلا تلصو يتلا خسنلا ىفوأ يف ثداوحلا نم نود ام ىلع - ٩۷۲ ةنس - ٤

 . ةيبرغملا ةخسنلا

 .(ةلباولا بحسلا» يف دیمح نبا ركذ ام ىلع 891/5 ةنس ۵

 فيلأت ءانا ديدحتل باوصلا ىلإ اهبرقا نأ ىرأ ةدعابتلا خيراوتلا هذه مامأو

 . ٩۷٦ ةنس باتكلا

 . يريزجلا تافلؤم سفنأ وه باتكلا اذهو

 باتكو « قرزألل ةكم خيراتك ةفورعم تافلؤم ىلإ عجر باتكلا اذه يف فلؤملاو
 هليذ مث «ىرقلا مأ رابخأب ىرولا فاحتإ» باتكو ««مارحلا دلبلا رابخاب مارغلا ءافش»

 ؛ دهف نب دمحم نب رمع نيدلا مجنل نيباتكلا لواو ««یرولا فاحتا ليذ ي یرقلا غولب»
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 نيذه نم جحا رابخاب قلعتي ام لج يريزملا لقن دقو «رمع نب زیزعلا دبع هنبال يناثلاو
 .نيباتكلا

 نبا ةمالعلا لاق : -۸۲۳ ةنس ثداوح اهم عضاوم يف دهف نب هللا راج ركذو

 ةرابعلا هذه لثمو ۰«یرولا فاحتإ» هخيرات يف دهف نب هللا راج موحرلا انبحاص دج دهف

 . ۷۸۲ ةنس ثداوح ىلع مالكلا يف تدرو

 ًالوطم اضن - ۲۳ دهف نب هللا راج نع 44ه ةنس ثداوح يف فلؤملا هلقن ايف دجنو

 «ديبز ةنيدم ىلع هئاليتساو نملا ىلإ ههجوت نع مث ؛ةدج ىلإ هلوصوو اشاب ناملس نع
 امهدروأ نيصن نم مهفي ام اذه ؟ هدجو هيبأ یوم ىلع هب ليذ باتك هللا راجل لهف

 خيشلا موحرملا انبحاص لاق : - ٩۲۳ ةنس ثداوح يف لاق دقف كلذ يف نيحبرص فلؤملا

 دحألا موي ينو :«ىرقلا مأ رابخأب «یرولا فاحتإ» ليذ ىلع هليذ يف دهف نب هللا راج

 ًاليوط اّربخ دروأو - جاحلا ريمأ ةرضحب «ةيناطلسلا ةريحّذلا ترف «ةجحلا رهش سداس

 . عوضوملا يف

 هخيرات يف يشرقلا دهف نب هللا راج خيشلا انيحاص لاق 44ه ةنس ثداوح يف لاقو

 عبار ءاثالثلا حبص يف قفتاو : «ىرولا فاحتإ» هدج خيراتل هدلاو ليذ ىلع هليذ يذلا

 ديسلا ةكم بحاص عم «ةعينش يماشلا ريمأل ةعقاو نيعبرأو ةسمح ماع ةجحلا يرشع

 .ةثداحلا رخ دروأ مث - كلذ صخلمو ءينسحلا يمن يأ

 مهتافلؤم انيلإ لصت مل نم «ةكم ءاملع نم باتكلا اذه يف فلؤملا هنع لقن نمو
 غولب» يف دهف نبا ركذ ام الإ هنع فرعا ال اذهو «حلشلا يغلا دبع نب دمحم خيشلا

 «هتافو دعب هرات نم ةعطق ىلع علطا هنأ يريزجلا ركذو .885 ةنس دلو هنأ نم «یرقلا

 . 951١ ةنس ثداوح يف كلذ ركذ

 ضعب حاضيإ يف ةكم خرؤم يلاوربنلا نيدلا بطق هيلإ ثعب لئاسر نع لقنو

 ءمهرصاع سانأ نم اهاقتسا هرصع ثداوح رابخأ نكلو «ءاملعلا نم هريغو اهثداوح

 اذ ناك دقف «مهريغو ةاضقلاو جحلا ءارمأو ةالولاك « هدهع يف ةلودلا ينظوم رابك نم
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 . هباتک نم ةريثك عضاوم يف اذه حضوأ اك « كئئوأب ةيوق ةلص

 دهع لأ ذنم رصم خيرات ةساردل رداصلا مهأ نم باتكلا ١ اذه ناب لوقلا ديعأو
 كلاذ نم ثلاثلا عبرلا ةياهن ىلإ رشاعلا نرقلا نم لوألا عبرلا رخ 1 يف ةيكرتلا ةلودلا
 نع - انيلإ تلصو يلا تافلؤملا نم هريغ يف دجوي ال دق ھاو لیصفت هی ۽ نرش

 ةالولا ي يديآ اهقالطاب ماظلا نم دالبلا هذه يف تثدحا اعو « ةيكرتلا ةرادالا ءوس

 تاوقأ راعساب بعالتلاو ةعارزلا نوؤشك ةيداصتقالا ايسالو < اهلاوحأ عيمج يف ثبعلاب

 . نيدسفملاو ةملظلا لبق نم یضوفلاو ثبعلل هرومأ لامهإو ةيرورضلا هتاجاحو بعشلا

 خويشو فاشكلاو ةاضقلا مهنمو ةالولا كئلوأ نع ثدحتي نيح فلؤملا ناك دلو

 ۱ . ةحارصلا نم يوق بناج ىلع - نابرعلا

 ةرهش مدعو « باتکلا اذه راشتنا مدع بابسأ نم نوكي نأ دعبتسلا نم سيلو

 هضرعتو < مشاعفآ نم بناوج فصوو قالولا ال دیدش دقن نم هيف ام ‹ هفلؤم

 سانأ نع ثدحتب هفلؤف « لهجلاب مهفصوو مهريغو ةاضقلا نم ءاملعلا يف مالكلل

 لحلا ووذ ةصاخو « مهلاوحأ عيمج يف مهب طلتخاو مهرشاعو « ةفرعملا قح مهفرع

 مهرومأ يف مهتكراشم ىلإ مهب : هتلص ةجرد غلبت نم « ةاضقلاو ةالو لاک « مہم دقعلاو
 نيب طسبتلا ناك يذلا 404 ةنس يفوتملا يوازمحلا مناج ريمألا عم هل ثدح اک « ةصاخلا

 .(جنرطشلا بعل) يف ةكراشملا ىلإ لصي نيلجرلا

 هب دوس ام < فالخلا نم ۹4۲ ةنس حیا ريمأ اشاب ورسح نيبو هنیب ىرج دقو

 . امصالخ دروأ (ةماقم) كلذ يف ًاشنأو 3 ريمألا اذه ةفيحص

 : باتكلا رصتخم

 تاصّئاف « اهقر رکذ باتكلا اذه نم ةخسن (نديل) ةبتكم يف نأب نالكورب ركذ

 كات ةروص ىلع لوصحلل  نديل ةعماج يف لمعي وهو  ينارماسلا مساق روتكدلا خالاب

 لسرأ) : هصن ام ۱:۰۲ ةنس ةيناثلا یداج ۲۶ خيراتب يلإ ةباتكلاب مركف ۰ ةخسنلا
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 هطقتلا طقتلم اهنأ رهاظلاو . كتيغب نوکت نأ لماو « امتبلط يتلا ةطوطخملل ةروص كيلا
 طع اهلك ةعومحم رخآ يف عت ةطوطحلا هذهو . رصع ءابطألا سيئر نيدم نب دمحم

 رونلا» باتك نم طقتلم ةعومجملا هذه لوأو « ةفلتخم اهخيراوت نا ديب ؛ نيدم نب دمحم

 حورلا» باتك يا اذه دعبو « ه ٠٠٠۲ ةنس يف خرومو سورديعلا نبال «رفاسلا

 ةقرو يف يهتنيو - [۲۵ ةقرو يف أدبيو «رشاعلا نرقلا تايفو ضعب ىلع رصابلا

 رون خيشلا ةافوب هاهنأو « ه ٩۰۱ ةنس يف « يابتياق ناطلسلا ةافوب هأدبو « أ ۹١

 ريغ وهو ه ٠١44 ةنس يفوتملا يعفاشلا يبلحلا رمع نب دمحأ نب مهاربإ نب يلع نيدلا

 .(ه ۱۰۳۸ ةنس يف خم وهو ۽ 0 اوو ثلاثلا مسقلا مث . خرم

 هلآو دمحم اندیس ىلع ةالصلاو او ةلمسبلا دعب - #ودبم صخللا اذهو

 ةداتعلا فاصوألا مث - .خيشلا ۳ اذهف دعب امأ) : هصن اع هيحصو

 يلبنحلا يريزجلا يراصنألا دمحم نب رداقلا دبع نب دمحم نب رداقلا دبع فورعلا مسالاو

 هلوأ يف لاق «ةمظعلا ةكم قيرطو جاحلا رابخا يف « ةمظنملا دئارفلا ردلا» ب هامس يذلا -

 مث . هلوصفو باتكلا باوبأ نيوانع رخآ ىلإ (انيلع هللا ءالآ تلاوت الو) : ةبطخلا دعب

 تاعاج نع ىلعلا تذخأف) : يناثلا بابلا نم ثلاثلا لصفلا يف يريزحلا ركذام دروأ

 .(84۶ ةنس ةدعقلا ىذ يف هيبأ ةافو ريخخ ىلإ  ءالجا

 « باتكلا يف درو ام صنب - يمن يبأ ةدالوو ٩۱۱ ةنس فلؤملا ةدالو ربخ لقنو

 روك ذملا باتكلا اذه نم طقف لوألا دلحلا ىلع تفقو دقو : تلق) : شماه اب قحلأو

 ام ضعب تل دقو « ةثم عستو نيعبس ةنس ىلإ هيف لصو + مخض دلج وهو < الو

 ىلإ اهنم مث « تیار يذلا ردقلا أل | ةئم عستو ةرشع عبس ةنس ىلإ باتكلا لوأ نم هتيأر

 نمو اهلا ةجاحلا تعد ام بسحب «.ةريسي (ةحضاو ةملك) ركذأ « روكذملا دلحلا رخآ

 .(مالسلاو هب هيلعف روك دملا باتكلا دارأ

 ةياغ ىلعف هذه يف ةرهاقلا لاوحأ امأو) : ةئم عستو نيتسو تس ةنس نع لقن اممو

 ةيرصملا بتكلا راد یتطوطخم رخآ یه ىلا (نوعجار هيلإ انإو هلل انإ) ةلمج ىلإ (یشالتلا

 ش .لیب ةعماجو
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 بوكر نم اهب نیممعتلا اشاب ردنکسا عنم - ۹٩5۵ ثداوح نم رکذو داع 5

 ين هنكلو « نيتخسنلا يف ادوجوم سيل امم :  لاق مث : ركسعلا يزب يبرتلاو ؛ ليخلا

 ءرصنلا وبأ خيشلا رهزألا عماجلاب ايف سرد : ةئم عستو نيتسو نامت ةنس) :  ةيبرغملا

 : يطابنسلا قحلا دبع نب نيدلا باهش نب دمحاو يوالبطلا نيدلا رصان ةمالعلا دلو
 لاعتسا عنمو « تاركسملاو تاركنملا عنم نمضتي يلاطلس مکح درو نابعش ةرغ يف اهيفو

 كلذل بکرو اتعاب عدرو ایناوآ رکو ءابيناوك مدهو اببرشب رهاجتلاو «ةوهقلا
 نم ىلع سسجتلاو :رکذ ام ببسب رکسعلا نم ةفئاط اهعمو رباك الا ضعبو (اشابوص)
 يه ذإ « عراشلا اهلحأ ی لا ةوهقلا منم يف ةغلابلا تناكف ةعاضب ىندأ ةوهقلا نم هدنع

 : ىلاعت هلوق مومع ي ةلخاد

0 2507 
 عع و أ هل ثمل سار < رو هع ع ۳ of رو ھه

 امد وا < دم نوکی ن

 هريغو تابن نم موعطم لک لصأ

 مالکلا عطقني انهو (وأ ندب يف ررض ىلإ ىّدأوأ < صنلاب عراشلا هانثتسا ام الا احلا

 هتقو ديحوو « هنامز یعفاش مهنمو) : املوأف اهلبق اب اه ةلص ال هذه دعب يلا ةقرولاف

 ةزمح نب دمحأ نب نيدلا سمش دمحم « نيملسملا يفمو  نیسردلا ردص < هناوأو

 .هطخم كلذ انل بتک اك « ةئم عستو ةرشع مست ةنس هدلوم ناك يراصنألا يلمرلا
 دعبو ؛ يريزحلا رصع دعب مالكلا اذهو .(فلألا دعب عبزأ ةنس رصع هتافو تناكو

 رک ذب اذه انباتك لوأ يف انفرشت دقو) : : رخا يفو . باتكلا اذه يهني تاحفص ثالث

 نک امآ ضعب ينو وا نم ةعاج رك هرخآ ينو « نيمدقتملا ءاملعلا نم ةعاج
 « ةيهقف ماكحأ ضعبو « ةيوبن ةفيرش ثيداحأو « ةينآرق ةيرك تایا ضعب ريسفتب هنم
 نب نيدم ... هملقب هربزو همفب هلاق) : ىلإ (ةيعرشلا ماكحألا نم ایلاخ نوكي ال ىتح
 يناثلا عيبر ةباتكلا خيرات مث .(رصمب ءافشلا رادب ءافعضلا مداخ بيبطلا نمحرلا دبع

 . هه ۱۰۳۸ ةلس

 اذهو « نالكورب اهرکذ يلا يه « لی ةعماج ةبتكم يف ةخسن باتكلا اذه نمو
 ءاملع مجارت نم یریزجلا باتك يف و ام ضعبل اًرجوم اًصيخلت نوكي نأ ودعي ال رصتخما يلو
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 اذه ريغ نم ةريسي مجارت ةفاضا عم « ةدودعم تاقرو يف ۹۱۸ ةنس ىلإ رشاعلا نرقلا

 1 باتكلا

 يتلا : ليب ةعماج ةخسن يف امم لمشأ باتكل فلؤملا ةدوسم يه نديل ةطوطخمو

 روتكدلا ينمركأ .ةحفص ۲۵ يف عقتو .خرؤم ريغ رخاتم نمز يف اهنع ةخوسنم اهنا رهظی

 . اتروصب « عناملا زيزعلا دبع

 يف نونكملا حاضيإ» باتک بحاص هفصو «لهانلا جهانمو « لزانلا هزانم» -۲

 ۸ وهف «دئارفلا رردلا» باتك دعب هفلأ هلعلو 3 (۱9) بك باتک هنأب «نونظلا فشك ليذ

 . باتكلا اذه يف هيلإ رشي

 . «برعلا لضف ي بهذلا ةصالخ» -۳

 .يريزحلا مجرت نم هدعب ءاج نم هركذو (ةلباولا بحسلا» يف دّیمح نبا هركذ

 طلاخو «برعلا دالب ىلع اهءاليتساو «ةيكرتلا ةلودلا ءاشنإ هع ىريزجلا رصاع دقل

 مهقالخأ ةفرجع نم فرع هنأ كش الو ءدهعلا كلذ ی اهاجرو اهتداق نم اًريثك

 هلعلو ‹ مهتلزنم ولعو برعلا لضف نايبل باتکلا اذه فيلاتل هاعد ام مهريغ ىلع مهعفرتو

 . ىرج ام كجوك دمحا جاحلا ريما نم هيلع ىرج نا دعب هفلأ

 .«ةوهقلا لح يف ةوفصلا ةدمع» - 4

 لوح ءاملعلا نيب فالتخالا نم ثدح ام ةفرعمب الا باتکلا اذه ةميق انل حضتت نل

 اًراثم ناك یتح دشا فالتخا وهو «يرجا رشاعلا نرقلا يف اهاعتسا ءب دنع «ةوهقلا

 مدهب ءارمألا ضعب ماق یتح ةیمالسالا ندلا نم اهريغ ينو «ةكم يف نتفلا نم ريثكل

 فالتابو «برشلا يناوأ ريسكتبو «ةوهقلا بارشل اهيف نوعمتجم سانلا ناك يتلا ةنكمألا
 هلاذ يف سانلا لغش اممرمألا اذه ناکف «ةوهقلا برش یطاعت نم ةبقاععو «نبلا بوبح

 رم گ ۶ 2 2 ید
 باتک تافلؤملا كلت عتمآ نمو «هيف فیلاتلا ىلإ ءاملعلا نم اريثك لمح الغش ءدهعلا

 ۱۷۰ وحن يف اهيلع تعلطا يتلا ةطوطخلا عقتو 457 ةنس هفلأ ءاذه يريزجلا انبحاص
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 فلؤم نم صخلم باتکلاو ءه ۱۰۷۹ ةنس ناصمر ۱٩ يف تبتک دقو «ةريغص ةحفص

 ؛ باوبآ ةعبس يف عقي هيلع تادایز عم  ةبيط لیزن - يكلالا رافغلا دبع نب دمحأل

 رضحملا قايس يف : يناثلا ءاهراشتنا ناك ةدلب يأ نمو ءابتفصو ةوهقلا ىنعم يف : لوألا

 لحلاب ءاملعلا ىواتف ركذو ءاّباوج دراولا موسرلا حرشو «ةكمب ءاهنأش يف بتك يذلا
 يف : عبارلا .روهطلا بارشلا نم اهنأو اه راکنالا یوعد لاطبا يف : ثلاثلا .ةمرحلاو

 فاصوألاب اهيطاعت نم لب ءاهتاذ يف ال ةمرحلا بجوم : سماخلا .اهتمرحب لوقلا لاطبإ
 يور ام ضعب يف : عباسلا .اهب قلعتت دئاوفو « ةقرفتم تكن يف : سداسلا .انع ةجراخلا

 يف لعل فلؤملا مظن نم ةديصق بابلا اذه ينو ءاهلُخ يف ءاملعلا نايعأ ضعبل مظنلا نم
 : نفلا اذه يف هتلزنم نع مالكلا نع يغي ام اهعلطم داريإ

 01379 ملا ابد يف رشق ةو زات ما مرک يذل يده ادب سا ضا

 يف راشأو «باتكلا اذه ركذو «ةمظنملا دئارفلا رردلا» باتك يف اهدروأ ايب ٤۳ يف

 .ةرهاقلا يف ةوهقلا لوح ثداوحلا نم ىرج اه فرط ىلإ_458 ةنس ثداوح ركذ

 ه 41/8 ةنس ةطوطخم ةيردنكسالا يف (ةيدلبلا ةبتكم) يف ةخسن باتكلا اذه نمو

 ۱ .(ب۱۱۲۸ ن) : اهقر

 .(رسمخلا نع رجزلا» - ۵

 .«ةرطاو رها نع « ةرضلا عفد» ل

 . ةفيرط دئاوفو « تازاجإو تاءاعدتساو ةبوجأو « تالسارمو راعشآ عومجم -۷

 طخ وهو « هدي طخم فيلآتلا هذه تيأر) : ٍدْيَمُح نبا اهنع لاق بتكلا هذه لك

 ۱ .(طوبضم نَسَح

 ۸ دل  ةدوجوم نآلا نوکت نأ دعبتسلا نم سيلف « اهآر دق ديمح نبا ماد امو

 نرقلا نم نیتسلا رشع لوآ يف - تيأر دقو ۰ نمز ليوط ٍدّيَمُح نبا دهع ىلع ضمب
 ةفورعملا  اشاب دمحم ةسردم رجح نم ةرجح يف دم نبا بتک نم اًمسق - يضالا

{ot 



 نيح هيف تلخدأ دقو « يكلا مرحلا باوبأ دخأ ةدايزلا باب برقب - ةلبانلا طابرب

 خيشلا ةرجحلا كلت يف نكسي ناكو « تاطوطخم بتكلا كلت نمو « نینس ذنم عسو

 مهريغ دنع وأ « ۲۳ ةزینع يف ماسب لآ ىدل نوكت دقو « هللا همحر - لبشلا ناملس

 . ديمح نبا خيشلا براقا نم

 : باتكلا خسن

 : ةرصتحا ىلوألا خسنلا

 ينف - ٩٩۱ ةنس ناضمر يف اتك يلا هیدوسم نع فلؤملا رصع يف باتکلا رشتنا
 يفو -روبمار اضر ةبتکم يف دنهلا يفو «ةنيدملا يف ةكح فراع ةبتكم يو صع رهزألا

 : يتبرتسج ةبتكم يف ادنلريأ يفو «ةيناولسلا يف يدنفأ رشاع ةبتكم يف لوبنطصا

 يف بتك دقو (164۸) اهقرو يدنفا رشاع ةبتكم ةخسن خسنلا هذه مدقأ لعلو - ۱

 انباع نكلو (هفلوم هبتک ... ابیترتو اهريرحت لبق ةدوسملا نم تلقن ةخسنلا هذه) : اهترط

 ريخألا مسالا لمحت اهنأ امهادحإ : ناتزيم اطو « (دعب) اهناکم بتكف (لبق) ةملك ری

 نع يبطقللو يريزجلل اًرعش اهترط يف نأ ىرخألاو «ةمظنملا دئارفلا رردلا» : باتكلل

 يل نتي مو - ۱۷۲ص - يتالحر يف اهتفصوو اهيلع تعلطا دقو - اههنيب ةلصلا

 . امروص ىلع لوصحلا

 ةمدقم يف بيطخلا نيدلا بح ذاتسألا اهفصو دقو « رهزألا ةبتكم ةطوطخم - ١
 ةبتكم ةطوطخم نع تخسن يتلا ةثيدحلا ةخسنلا هب نراق ًالصأ اهدمتعاو « هتعوبطم

 رثأ نم اهنأ رهظي ةريسي تالك يف نیتخسنلا نيب فالتخالا ىلإ راشأو « ةمكح فراع
 . ءاطحألا نم اهيف ام ةرثك الول فلؤملا ةدوسم اهنآ تننظ تنكو « خاسنلا

 (۲۹۰) يف مقتو (خیرات ۳۲۷) ةبتکلا يف اهقرو  ةمكح فراع ةبتکم ةخسن - ۳

 فر اهژاسأو ةلمهم اهفورح تالكلا نم ريثكو « يخسنلا ملقلاب اهباتکو « ةقرو
 فلؤملا اذه ةباتك نم غارفلا ناكو) : هصن ام اهرخآ يف درو هنا عم ةبرطضم تارابعلاو
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 رقفأ دي ىلع ۱۰۹۱ ةنس روهش نم وه يذلا ناضمر رهش نم نیرشعلاو عساتلا ةليل يف
 ةحفصلا شماه يفو (يوالمطلا دمحأ نب يلع يرابلا هبر وفع ىلإ مهفعضاو دابعلا

 ‹ لصألا يف وهف كش هيف ناك امو « ةقاطلا بسح هلصأ ىلع ةلباقم غلب) : ةريخألا

 .(ىرخأ ةخسن عجاریف

 اهقرو « عوبطلا ةبتكملا سرهف يف تفصو دقو «يتبرتسج ةبتکم ةخسن 5

 «فراع ةبتكم ةخسن نم مدقأ نوکت دق اهنأ الا رک ذی مل اهتباتك خيرات نأ عمو (ه559)

 . حضاو اهطحو

 زمرأ دقو (أ) فرحب يشاوحلا يف اه تزمرو .اهيلع تعلطا دق عبرألا خسنلا هذهو
 . امهيمساب حرصأ دقو (م) فرح ةيندمللو (ز ) فرحب ةيرهزألا ةخسنلل

 ٠ نمحرلا دبع نب يلع روتكدلا نكلو ءابيلع علطأ مل ؛روبمار اضر ةبتكم ةخسن - ه

 «ةرايزلاب ينمركأ نيح اهنع ينئدح - نیرحبلا يف ةيخيراتلا قئاثولا زكرم ريدم - نيسح ابأ
 نع تلقن اهنأ ىلع لدي ام « دلجم يف عقت اهنأ ركذف مه ٥ ءاعبرألا موي يف

 . ةدوسملا

 : ةريخألا خسنلا

5 ۱ 3 ۶ 

 ةدام ةدايز يف رمتسا - هباتک نم لوالا ةخسنلا راشتنا دعب  فلؤملا نا رهظب

 باتكلا خسنتسپ تتوافتم تارتف يف - ٤۷٩و ٩٩۱ نيب ةعقاولا تاونسلا يف باتکلا

 .٠ ةفلتحم احسن اهلالخ

 اذه هباتك يف رکذ هنا) : لوقي «ةلباولا بحسلا» بحاص دیمح نب هللا دبع خيشلاف

 . فلؤملا ةمجرت اهنم ىقتساو اهيلع علطا ةخسن نع اذه لوقي وهو ٩۷۲( ةنس ىلإ

 ةنس ىلإ امهيف ثداوحلا ليجست فقي ليب ةعماج ةبتكمو ةيرصلا بتكلا راد اتخسنو
. ۷¥ 

40 



 رکذ دريو - ٩۷۲ ةنس ىلإ اهيف ثداوحا لیجست دتمي نییورقلا ةعماج ةنازخ ةخسنو

 . اذه حاضیا قبس اك  اًضرع - ۹۷٤ ةنس

 خيرات حص اذإ - ۹۷۳ ةنس دعب ام ىلإ هيف ليجستلا ٌدتما ام خسنلا نم نوکی دقو

 نيب ام دفتسنلف ْنَّذِإو « خيراتلا كلذ ىلإ شاع فلؤملا نآو - لییو بتکلا راد يتطوطخم

 ةطوطخملا نم اًدختم باتکلا اذه رشنب تْمَق اذلو « هنم ىفوأ وه ام دجن ىتح انيديأ

 نيتخسنلا ىلإ عوجرلا عم « اهريغ يف دجوت ال يتلا ةدالا ثبح نم الصأ ةيبرغملا
7 7 
 . اهلك خسنلا هيلع قفتت ال ايف لوألا خسنلاب ةناعتسالاو « نييرخألا

 : ةيرصملا بتكلا راد ةخسن ١-

 : نيدلحم يف عقت ةخسن ةيرصملا بتكلا راد يف

 هرک ذب جوتي ام لوأ نا : ةلمسبلا دعب هلوأو « م خيرات (مال) هقر لوألا دلجنا

 8 . 3 3 ۳۹ م
 .(رباغو دان لک ريطعتل هرشن ىلاوتي نا قحيو « رتافدلاو بتکلا سوور

 ىلإ ةكربلا نم دحاو رهظ ىلع ةرهاقلا ىلإ يرصلا لوخد ناكو) : ءزجلا اذه رخآو
 عبس ةنس ريخلا رفص نم نماثلا سیما موي وهو « هموي يف هاشبل ةلباقم دعب « هلزنم

 . ةئم عستو نيتسو

 هاشاب يلع بناج نم ناكاف : بناج لك نم یئالتلا ةياغ قف ةرهاقلا لاوحأ امأو

 .(ءامدلا كفس ىلع هكايهنا ريغ هنم ری ملف اغأ

 بعالتو) : لاقو مهاّسو رهزألا عماج لاب سيردتلاو ءاضقلا ىلوتي ناك نم رکذ مث

 انإف ؛ ديعم رداب لک ةرهطلا ةعيرشلا لاوحأ ىلع ىكبو « ديلب سوهم لك نيدلا رومأب

 . نوعجار هيلإ انإو هلل

 دمحم انديس ىلع هللا لضو هنوعو هلل لا دمحم يناثلا وزجلا هيليو لوألا وزجلا مت لق

 . (نیمآ ملسو هبحصو ۳۳



 . ارطس (۳۵) ةحفصلا يف « ةحفص (4۳۱) ءزجلا اذه تاحفصو

 ىلع مالسلاو ةالصلاو « نیلاعلا بر هلل دمحلا) : ةلمسبلا دعب هلوأو يناثلا دلجملا
 هيلع لمعشي ای عيارلا بابلا « نيعمجأ هبحصو هلا ىلعو دمحم انديس ع نيلسرملا فرشأ
 .(لوصف هيفو بابسألا نم هيلإ حات امو مهملا فانصأ نم جاحا ةرمإ ناوید

 : ةئم مستو نیتسو عبرآ ةنس تجح يتلا (نابوخ يهاش) رکذ دعب هرخآو
 بکرلا ةبحص تهجوتو « نیتسو سمخ هنس تجح نأ ىلإ ةكمب ةرواحم ترمتساو)

 بهذلا نم رانيد صخش لكل ءارقفلا ضعب ىلع ةكمب تقدصت اهنإ : لاقيو « يماشلا
 . يناطلسلا دید ا

 رسیلا وهف ىلاعت هللاب ناعتسلاو « بوتکلا اذه يف هداریا اندرأ ام مامتإ اذه نکیلو
 لس نأ « ید دسحلا ِءاَذ نم ملسو همی َنُسَح نم الثاس «بوغرمو بولطم لكل
 قوطنملا يف اطخلا نم هی نأ ی ام حلصُي نأو ۰ موقرلا اذه ىلع هرتس لی

 وأ طخ نم فلؤم ملسي نأ لق هنأو « ةعيبطلا: ءانبأ نع راذتعالا اسد دقو < موهفلاو

 « یّسحلاب انل تخم نأ لومأملاو لوؤسملا هللاو « ةعيرشلا مولع يف ناك ولو لطخ
 ۳ سال لحم اب هتمارک راد يف نيبرقملا « هتمحرب نیرومغلا ؛ هوفعب نيزئافلا نم

 . محرلا فوژرلاو مرکلا داوجلا وه هنإ

 كرابلا دحألا موي يف - هضیتو هریرحت لوقآ الو - هدیوست یضقنا دق : لوقاو
 ىدحإ ةنس روهش نم « ةمرحو اًردق مظعلا ناضمر رهش نم تلخ لايل تسل « نومي
 نیلسرلا فرشآ ىلع املسمو اًيلصمو ادماح «ةيوبنلا ةرجحلا نم ةثم عستو نيتسو
 بطخلا دادتشا دنع دوهشلا مویلا يف یمظعلا ةعافشلاب صوصخا « ةيربلا ريخ یفطصلا

 « ناع الا ىَرَع قّتواب نیکسمتسلا ةرربلا مارکلا هباحصاو هلا ىلعو « ةيلبلا مظعو

 . ةيضقو ةملم لك يف فيرشلا هعرش نایب مهنع ذوخألا
 ىلع ىلاوتي ةنحمو « اهمومه دانز حدقي ةركف نم غارفلا تاقأ يف هل يعمج ناكو

 . اهمومغ حداص رطاخلا
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 : دارم اب يال دادعتلا يف يهف < داعباو نوب اپنیب هنع لاغتشالاو فيلأتلا ةدمو

 ا أ ام رسيو « لجالا يف ةحسفلاب دما هلو ىلاعت هلا نم دق و ماوعأ ةدم دعب

 استرو ةدوسلا كلت تخقنو « داّتجالا دعاس نع ترش 3 لزألا نم فلؤملا اذه

 ناو هنوعو هللا دمحم ءاجف <« دازتسا نا عفتلا لوصح ىلاعت هللا ءاش نإ هب ام هيلع تدزو

 ىلع الو « قبس لاثم ىل اع هفيلأت يف دخآ مل ينأ عم ,داصتقالاو راصتخالا نسح ءدارملاب

 بسح هتعمج اعاو « قحتساو قبسلا لضف زاح دق لوقاف « يريغ هيف ينمدقت طمن

 .«ظعلا لضفلا وذ هللاو ءاشي نم هیتو هللا لضف كلذ» میکما زیزعلا حنم نم ‹« ةدبلا

 فرشآ ىلع هتاولصو هلل دمحلاو) مث - هرکذ مدقت ام رخآ ىلإ (هتباتك نم غارفلا ناکو

 مدقت ام ىوس خيراتلا نم ةخسنلا ي سيلو (م نیما ملسو هبحصو هلاو دمحم نيلسرملا

 . اپیلع علطا نمل كلذ حضتي اك هنع رخأتم اهتباتك خيرات نأ كلش الو

 «جاحا ةراما لو نم رك ذب جاهبالاو افصلا نسح)) باتک ءزجلا اذبم قحلا دقو

 .ةحفص (1۱8) يف ءزجلا اذه عقیو

 . هحفص نورشع هتاحفصف «افصلا _نسح» باتك امأ

 « قباسلا يرافقلا ناوضر ريمألا جاحلا ريمأ ناك فلأو نيسمح ةنس يفو) : هرخآو

 . نیمآ هقزر هيلع هللا عسو « قيافلا يأرلا بحاص

 ۲۲ كرابلا دحألا موي هنم غارفلا ناكو هقیفوت نسحو هنوعو هللا دمحم باتکلا مع

 .ميهارب| ني هللا دبع ينابرلا هبر وفع يجار هبتاك دي ىلع يرسم ۲۸ قفاوملا رخآلا میبر
 انديس ىلع هللا ىلصو .نيما همركو هنع نيملسملا عيمجلو هيدلاولو هل هللا رفغ « ينارمزلا

 .( لسو هبحصو هلآ لعو دمع

 . ةنسلا لمهأو رهشلا خيرات ركذ اذك

 ددعو تاحفصلا سايقو ةباتكلا لكش يف لوألا ءزجلا عم قفتب ءزجلا اذهو

 . دحاو ني ءزجلا بتاك نأ كش الو « روطسلا
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 يوحت ةقرو هلوأ يفو « ةيروميتلا ةبتكملا يف ريخألا ءزج لا نأل نيقرفم اناک امهنأ رهظبو

 . ريوصتلا يف دبت مل اذهلو « رمحآ دادم تبتك اهنيوانع نأ ةخسنلا هذه بويع نمو

 ةلمهم وأ ةفرحم وأ ةضماغ تاهلك نم اهیف ام حيحصت ىلإ ريشي ام اهشماوه يف سيلو
 (يرس نسح) اهبتاك مساو ةيوغللا ةيحانلا نم ةليلق تالك حاضيإ لب « ماجعالا نم
 هنا ىلإ هشماه ف رشا ضايب هخسنلا نم عضاوم يو (ةعوبطملا نم ۹ ص) : رظنا

 . لصالل قباطم

 .(صم) يرحب يشاوحلا يف ةخسنلا هذهل ريشأسو

 : (ا/415) لسيب ةعماج ةبتكم ةخسن -۲

 ودبي باتكلا اذه ٠ نم ةخسنأ ةيكيرمألا ةدحتلا ل تايالولا £ ليي ةعماج ةبتكم يف

 : (راطقألا 5 (رايدلا) ةملك نع (؟4) لا 37 شماه يف ؛ ةديج انو < ىرخأ

 اهلعل) : (ةريبك ةيرق) : (۲۵۶)و (عا ةلعل : (نوناق نسحأ ىلع) (۱۳۱) شماه يو
 ةريثك اهنأ حضتا نكلو 3 (لمحو : : هلعل) : (داعو .. . دمحأ تام) : (۲۹۵)و (هنیدم

 (ةالصلا) تالصلا بتکی وهف ۰ ىمجعأ اهخسان نأ ىلع لدي ام « ءاطخألاو تیرحتلا

 يف هذه لك ۰ (تامالور تایهمو (نوعلاب) دوفولابو (تلاقار ةلاقاو (ةنسلا) ةنسأو
 . اذکه - لوالا ةحفصلا

 باتکل رصتخم دوجو نع هباتک يف نالكورب رکذ ام الول ةخسنلا هذه فرعا تنك امو

 ةيكيرمألا ةدحتلا تابالولا يف تناکو «دنه یتنبا ىلإ تبتكف ءةبتكملا هذه يف هرردلا»

 نم ةخسن تدحو ةبتکلا تراز نيح انکلو «رصتحلا كلذ ةروص ىلع لوصحلل یعستل

 « ثلثلاب نیوانعلاو , ليمحلا خسنلا رج ةيوتكم یازجا ةثالث يف ةخسنلا كلت عقت

 امو ؛يسر ,افلاب اًنايحأو ثلثلا ماقب ةيوتكم 'رابخألاو ثداوحلا زربأ نيوانع سشماوفا فو
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 يف اًضايب ناك امو ؛شمافا يف هکردتسا لمج وأ تالک نم خسانلا نم اوهس طقس
 . (لصألا يف ضایب اذکه) : ةلمجم هيلإ راشآ هنع لقن يذلا لصألا

 رشع لک - سیرارکلل مقرتلا اغناو « ةقرم تسيل اهتاحفصو ةخسنلا قاروأو
 ( -رهظب امف - ناتقرو هنم عزت «تاقرو ناغف لوألا سارکلا یوس ۰ سارک تاقرو

 .(۱۰ ك) لثم هقر سارک لک لوأ نم ىلعألا فرطلا يف بتكو

 قبرط لیهست امأ) : اهصن اذه ةيشاح لوألا ءزجلا نم (۲۲) ةقرولا" شماه ينو
 هارجأ ام دعب الا كولسم لهسأ قيرط هناک جاجبحلا ىلع اهعیسوت مظقني ملف ةليأ ةبقع

 .(۱۲۷۰ ةنس هللا همحر يفوت «رجألا هلو ۱۲۹۷ ةنس رصم يلاو اشاب سابع موحرملا
. ۱ 0 

 ةنس يف ةخروم ثلاثلا ءزجلا نم (هه) لا ةقرولا يف ىرخأ ةيشاجنو ةيشاحلا هذهو

 يتلا ةخسنلا ةرطو .خيراتلا كلاذ يف رصم يف تناك ةخسنلا نأ ىلع نالدت (۱۲۰۷)

 ايف بوتكم ةقرو اهلحمو «ةدوقفم باتكلا اوكلم نم ءامسأو ؛ةداع“ناونعلا اهيف بتكي
 جاحلا رابخآ يف .ةمظنلا دئارفلا رردلا» باتكلا مسا مث ءفلؤملا مسا ةيزيلجتإلا ةغللا

 ساقم) .تادلحم ةثالث يف عقت ةخسنلا نأو < «ةمظعلا ةكم قیرطو

 باتک ىلإ ةراشالا عم رشع عساتلا نرقلا تاطوطخم نم اهناو ؛(مس ۳۰,۵ × ۲۰رو

 اضیآ هيفو 1۸۳8۳80 538 مالکلا اذه شماه يو «جاهتبالاو افصلا نسح»

 . 447 ص ۲ج نالکورب باتک ىلإ ةراشإ

 جوتي ام لو نا .یناجرو يلکوت هیلعو يمت هبو) : ةلمسبلا دعب ءزجلا اذه لواو

 ش . (رتافدلاو بتكلا سوؤر هركذب

 هجوت ناكو « يابتكب يماشلا ريمأ ناكو) : ٩۰۰ ةنس ثداوح ركذ يف - : هرخاو

 يماشلا ريمأ هجوت ناكو «يرصملا ريمأ هعبتو « ةجحلا يذ رشع يفاث يف لوألا بكرلا ريمأ

 رابخآ يف «ةمظنملا دئارفلا ررد» باتك نم لوألا ءزجلا مت .ةجحلا يذ رشع عباس يف

 ةنس ةئاعستو ىدحإ ةنس رشاعلا نرقلا هلو يناثلا ءزحلا هيليو «ةمظعملا ةكم قيرطو جاحلا

 . (هم ۱
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 یهودی و
 لکو هيلعو رسم
 4 ر
 ۰ خن ۱ ریاغورانلریطعت هر راوی
 او دايز كوك
 دن التفاو کروم الار لاو ساند امام أملا
 ا

 لو اطول لب راز
 همركمولجيار مح طنین كي ذؤاطنم

 طعس جوو ۳-4
 او یو دو ماتلاونکرلانب

5 EET و 

 دک ةعطاتلا نوه تونل اشهدمس نی ع
 تمسعفواز یطعل اغلا وضحا نيل رم وا
 ادا ةماولا
 رام معنای دىلا

IDE ITIP 
 کاوسقاون/لیر ٹکر رجاجو عليوط ,
 جاو اد ازم ناب ثلا ناف كيو
 کماکداو اهرتدواهک دی لیل لیلا قو

 الف نضالات رام العاچ ا اوم مزمن اول

RETAدوملابانرلع هند کک کاو اک رخ دیو بهاول نم ون ابهدابعنم؛  
 ۳ ی ا

 ىلا انقلوئساىدا داميزلعأو نسر ارتا
 ie و ایف حدانلا لع و تات
 لو كل نمل اورم ا2لات موا نلاح
 ۷ ةە 0ل كو انيدكهأام
 اماوعا هل ىلا هلال ربا ږې روم کرت دايم ایح
 یاد اشا ىيعتمم هدداررب هرب تنكوارهجو ليسو
 یلظتلاب پنل نمدوماملاو ماملاكل و
 کو ملوع/ ينل ی وب جام اعم انام مف
 دوو نام قارطلا ل ةئواس هام

 اكملت يوعب اه وانت ل فدو اهكارد
 ناومسالصوسا نابلاوټاشلا ن 48

 (لیب ةعماج) ةطوطخم نم ىلوألا ةقرولا
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 اما کو عناب بكا نوع فول
 برم انا ریفم وعلا هام
 روج ابهوزنحاف بیای ارا عاوج روکنا
 وضيق او جاك انمدمل ل تشى واسعا دل نامی او
 قول ھر لا نباو ىرالا ىلع مجلوملارهسو هداج زمر لع
 دحاو لک یاس اف لنت ديل نحل! نباو ن مزل انب مها ۳
 اقسام ملم

 یل ایام اسلا مهمه نسل و یرعل او عوازم
 م يامر ھه بم موبر ایتسااشل جاحاریانا
 دحا قاي ررم لابا نیک ةنّسلا هذه ج )یاری ا تاك
 جدلا کارم لواری ماو نیم دتل ا
 اار الله 2ع نيمناملا دملوى اشيا رثنلالا
 رم نیر لارعو هوخ | نیمو رهزم بنیادی
 هسته يوم هجری
 شيع یاتلاربما ىو ناكل كر مو

 ۳ سلول ۶٩ و رد ی

 دل مار گانا ۳3
 0 ۶ را 9

 ۳ 2فا ناللا
 امى دځازتس

 هراس
€ 

 (ليب ةعماج) ةطوطخم نم لوألا ءزحلا رخآ



 جارما ہم قوری

۳9 
 دل ل یا

 تریلر وكب ناجی روم او قرشنالا
 ONE قزهجو دوليا نم يلع
 9 اکی ید دکتلارنتلا یا وهاقاللا
 د دل کن ناب دمام )3 یا یتا تا
 ةنطلتلا اًقتهو ىلا دنا

 کای نیناداعسا ارصارلا هدلو لا هي

 ناكزلبأ 1
 تاب ارسل داس ىرصم لو گرما

 كلب و تیر قلم رن نم
 ب ۳ ایما حبس نت یی نا

 هاو محن را و ی ةيرثلا
 مات ىف نزح لل علف
 دورې روه داب ىلا افتح هجو قرم اةن

 مدمج ی داور رج قاوَسلاب نب ذل ااونالا عدد
 لمل الان رىنىتلف «لاع هللا ف افق اسئل ف
 لا نما سا اونو ا غف ةحوز دم راهم هده نار
 اكسس نمو داہنسلا كان ف جاهل لاو

 ناکر ریزی رسا ل يلع هلك وا طاقم

 Xx وم لم یاد ناكو ةكبريما ن راع نب نسج نبا
 ةو اوافم ده نکن بابا امويرش كتاب
 هل ت ام ع نو هاصواد ثاكرب دلو عفت

 هللا یر نمقو هدالوا بدل ا موسم و مع

 یاب لی ایما ناكو ةيوكذملا هدللرخ قیام
 نانلاداداودل اىابناموطلوالابماو حدلسوبما
 5 يحك ىداح عياد میس اوما مس ر یک لوو
 یانیان اط تلا یامان ادم مودل ہلا نم
 ةنتلامده فاح 0 رکیرمالفیظ امده
 ناک اكسو س | ترس ادیاذ ج نمالأو

 ا يون سارح نب دلا ليونب ساق رف ليحل ايما
 فرصانلارضوع ی كيزال والا
 تاك ميرشلا نوب مسکو دوو لد صاح سرم
 ناک نم زه عر ا ور یک سریع نب لزه داو
 وحي )مربع امحو نازل دال ا درع موخل صو
 دم وناطل او اکومینسل رنو صافح
 نه عمو نایب هزي قوم !تناكورانبد ىلا میاع
 . رتل ب اكهزم ىكددبلا نبع نال شلاق

 بتن حج

 (لیپ ةعماج) ةطوطخم نم يناثلا ءزجلا لو

 . ی
 رر 8
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 حوا قابس
 هومن تراز سر لک تيما

 نیرو اهدم اسد اه دماو ایاسار اهلسن ن
 ات بل بید دل او اه را کم لس هيل لس

 تارا ةد ٌلرَمْف اسنلم لا ذر اهل نمر امو مراد

 هاشدلا ملودی تب مالتا كرا املا لا هيلع هزم اب
 ا ناب ىدارو ها ةيدوأ ةمبراا هلو رع قانلار دحا اعا
 اننال اتاقرا قابس يات ركل ول ایداوو ضصألازتعلا

 یا ةئيدملا س مسار ةرثمرا د نيو اسی ١ 0 كوسلاو

 ”ةزياهدمل ريب قاس مضا هل لا داد لا عرعر هيلا هل لاتب

 تتل نرل نكام س ةنلاث اس ید برتر وزن زحآلاو

 و اپس ملات ةن دل الم برشر تار نيدلا تعال تذ قو
 ۰ تاللا امد (Nl ۳ هيلع هرن یلص هيدا لوسر اهم ی ةققلا

 قتال ]سر هيلع هما لس يبا لوسر نأ ىراننلا قا لق تارركذملا

 ادر ةس دل نم ةحلل لی لمسنا 5 باور نوت من دلا لوس یي دلمر

 55 مر در ات ىو روكا اند شروعابلر هرس دنمالو 0 دیسی الا

 عضد ةسرعىرفر ريخر كفو ىرتلاىداوو ةرلاوذو عزا و

 يتم انل لال اسرع ةنيزاهلد نيدمد اولو لکلاد الار

 اس كادر ما ةريزجاه دب سد رھا اق امنصن ةو موب اههلس راما
 مو

 نوک نزن بذا انتی اهل بلا و تويا ةبزت
 ساواک یاس ها لات هللا أو ةد ابو هلل سکو هنر
 ملاك أو ماسالا ة ةئدملا بدح اك انمار افاررج انف ةمساد
 تايلر امل اانتراو راستلا جہلم اهلل تارام ا هلاکاو ىَّرلا
 8 زامل ناعالار رادلاا وس نيذلاو افت هسا لاق ناو رالنألا
 هتک هدر دو هيلعرس الس لوسرلا تو دلفاو هريضلأو ناو هرلاو

 چ رے تدا ع هر ابو مانكراحو ناجا نزلو يا الاب
 00 ]سره ها طه هب هی امج ةنيسملا ةو بلا ةر نحو

 حب اراالاو ال دلو ايلا دي هلم راو هييسللا باقم ةو
 كرام تاذو المايا تال ر ت تاذو ةرصلارادر راربالا رادو

 هبیطو هباطر هناشلاو نادلبلا ةدبسو هتلسلاو لشلاتاذو ارال

 هطلااپمش انا ةارونلا نع لمنو تلکس سالب انا د دلم هلو

 هي تءاييرابطلرم اظل وجو زا دیدہ بطلا ساماوهو هب اطب از

 لیصاپ بطل نوار ةييط خب فاش هلو نم ولدا كتم سانا
 ايا يلا

لل اهرومأ بطل واسط نوكس بطلا نماماو لسو هيل هنا
 6 اطر اه

 ایر ایر نس دعب اک نم لاطب نا لاو اپ بیلا عندج

 دطعلت کت بط اہھیاصح سو تراب لاوو ةر ام اطرح

 لالا ةناديع یا لوک نصل امو اغرب دجال دعا رایت

ل ام كاا ان باط هربا لوصر بیطب
 ام ای

 يلح حارس بای تلف و
 حالا ایریا اأ عر یرسلا ف ةيلبايط

 حاشتمم هب ابا تارتعلل ام هيلع مزح هب دل -

 هلو
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 (لیب ةعماج) ةطوطخع نم ثلاثلا ءزجلا لوأ
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 م. علو ت االف اهشللن “دینا ١ ناو مهقرملا زم

 رفد طخلاو اط زم ناوم ا نال هاو همسلا امك نسر ازای ا تر

 نم الہ نمل با معنا لالو لول هاو سرا ناي

 دیا لف ج هتساركراد ف نيب ملا هنجسب تدين ونسب نبات نم

 ومداخل وق او ميانتراد وكام ¿ا نوا
 نم تلخ لال تسل نررملا كيرابملا دحالا عب ف همی هربرت لا الو

 ل دباو سو ىدحلا ةنسروهتنم ةو ادد ملا نامور

 بقنا ةبربل رخ یطصلا نيلسملانرشمإ لع المو ايلصمو اداة بل
 لمر ةيبدا لتعم خلا مدتسادنم دل مواز یلت ةعانشملاب
 ېد رخال تاي یرما ثواب نكمل هرربلا ماركه باصعاو هلا

 ماسلا تاتراف لم نأكو ضعو "لملك فيرتلا هعرش تایی
 ةو اهو حداصرملا ل ىلع یاوم ةنحير ارم هانز حدس رک نم
 د ارتاب مال هادا قف .دامیاو نوب اهبس هلم لات او فلات"

 رسد لحال اف سل ديلا هلم فاش هسا نمدقو ما نمدی ۳

 فد اال ادعاس نم تام لنالانس نیر اذه ف همز
 رل حلا لوصح انت هيا اس نا هيام الع ت دزو اهعرو ةدوسلا كي
 دانالار اشار مارلط اار هنومر دوزی دازتسا
 كيم شیدا طفلعالد نس لا هنملات ف ذا اعم
 ةبدلاسح دة ويح اأو قس یاش است داف
 ١ اتش ام ذ یاو ابن هرب عالم كاذ کلا نع نم
 نم تلخ لال تش كيابل تاسلا عيب نق هم نم ملزما ن اکو

 لطس نادا مرار اق ایفا هسا نسحلا مگا بسال ديزل يعير رب
 دلاخبسمالا ةمدلبلارع بوألا ق اتم لل ةنلالا باعازلا

 هر

۱ 

 رگ تی مث ل بج هعنالا
 اذا اينو انوا قالش
 کلم رفا هب جبع ام

 بالا ہا ہیک
 کمر برفلر

 بش
 و اخیرا

 ها

 (لیب ةعماج) ةطوطخم نم ثلاثلا ءزحلا نم ةريخألا ةقرول

 «جاهتبالاو افصلا نسح» باتك اهدعبو

 ةحرؤم ريغ ةخسنلاو
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 ةحفص اف ةريخألا ةقرولا (ةحفص "۲۵) ةقرو (۲۲۳) يف ءزجلا اذه عقيو

 . ارطس نورشعو ةثالث ةحفصلا 2 «ةدحاو

 : ةئاعستو ىدحإ ةنس :رشاعلا نرقلا : ىقث هبو) : ةلمسبلا دعب هلوأ يناثلا ءزحلا

 صضبقو «ريبك ةبون سأر ريمأ ارق كب يناج لمحم ا ريمأو « يفرشألا كب درب لوألا ريمأ ناك .

 رغثلا ىلإ زهجو قاقاللا شاب رمطسا عم مسرتلا يف ٌرَهْجو دقو ةليأ ةبقع نم هيلع

 نمو) : اح بردب فرعیو رهظلا بردب هايملا ركذ : هناونع لصف نم ءزجلا رخاو
 عجرملا هيلإو باوضلاب ملعأ هاو ءرصم يلاو ةسورحنا ةزغ ىلإ ناقيرط مر ىلإ امسح

 «ةمظعم ا ةكم قيرطو جاحلا رابخأ يف ةمظنملا دئارفلا ررد» باتك نم يناثلا ءزجلا مت

 . (مت اهامسأو ةفيرشلا ةنيدملا ركذ يف سداسلا بابلا هلوأ ثلاثلا ءزجلا هيليو

 لب لوألا ءزجلا هباشي ةباتكلا ثيح نم وهو ؛تاقرو (۳۰۹) يف ءزحلا اذه عقب
 بيترت يف الو «ةباتكلا يف فالتخا يأ ايب سيلف «دحاو اهتاک نأ رهظي ةثالثلا ءازجألا

 «لوألا ءزحلاك ةّقرم تسيل ني ءزحلا سيرارك نأ الإ ءاهروطس ددع يف الو تاحفصلا

 ش . ۱۹۰

 اهمئامسأو ةفيرشلا ةنيدلا رکذ يف سداسلا بابلا) : ةلمسبلا دعب هلوا ثلاثلا ءزجلا

 . ( لوصف هيفو اهدهاعمو اهدهاشمو

 . ةيرصملا ةخسنلا رخآ عم قفتي هرخاو

 يف هيف نأ الا « ةباتكلا ثيح نم هیقباسک وهو تاقرو )1١9( ءزجلا اذه عقيو

 ةيشاح (هه) ةقرولا يو 55 ۰۳۷ ۰۲۱ تاقرولا يف (ةلباقم غلب) ةملك عضاوم ةثالث

 ةنس وهو نامزلا اذه يف امأو) : اهصن اذه اًنارفأ لعج هنأو (يدربقأ ريمألا تيب) ىلع
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 < رجغلا نیدادحو تاحقلاو يزاوغلا لاجر لحم تراص نيتيام نونس ذنم اهناف ۱۳

 تسيل تالک مث (... كلذ دعب اهريصمب ملعي نم ناحبسو رشبلا لافسا نم كلذ ريغو
 . ةحضاو

 تسيل ليي ةخسن نأ ىلع لدت یهو « بتکلا راد ةطوطخم يف ةدوجوم ةيشاحلا هذهو

 . ةيزيلجنالا ةغللاب اهترط يف اك رشع عساتلا نرقلا تاطوطخم نم
 م

 ىلإ ةئملا دعب ةرشاعلا ةقرولا نم «جاهبالاو افصلا نسح» باتک ءزجلا اذهب قحلا دقو

 .(ةلباقم غلب) ةملك شماوما ضعب يو «ةئملا دعب نيرشعلاو ةثلاثلا روا

 يرافقلا ناوضر ريمألا جاحلا ريمأ ناك فلأو نيسمحخ ةنس يفو) : باتكلا رخ

 هنوعو هللا دمحم ةلاسرلا تمت «نيما هقزر هيلع هللا عسو « قئافلا يأرلا بحاص ید
 .(دمحم اندیس ىلع هللا یلصو

 يداحلا نرقلا فصتنم دعب اتخسن ليب ةعماجو بتکلا راد يتطوطخم نأ كش الو
 نوکت دقو اپ قحللا «جاهبالاو افصلا نسح» باتک ءاهتنا خيرات وه يذلا رشع

 قفتت ال يلا تار املا ضعب درجو الولو «بتكلا راد ةخسن نم مدقآ (ليي) ةخسن

 بیرغلا نکلو .ىرخألا نع تخس امهادحا ناب ا نكمأل اهصن لع ناتخسنلا

 .«جاهتبالاو افصل | نسح) باتک قاحلا 5 اهقافتا

 اهلك خسنلا يف يهف (اشاب) ةملك ةباتك خسنلا عيمج نع ةخسنل :لا هذه هب درفنت امو

 قفتت يهو « عضاوملا نم ريثك يف (اشاب) ةخسنلا هذه ييو «عضاولا عيمج يف (ةاشاب)

 .ةصقان لمح لاک اب اهيلع زاتمتو ,ءامسألا نم ريثك فيرحت يف بتكلا راد ةخسن عم

 ءامسألا يف فيرحتلا ةريثك اهطح لاج عم (ي) ب اه تزمر دقو  ةخسنلا هذهو

 ةحضاو ةيبرع تالک هتباتكل ةيبرعلا ةغللا نس ال اهخسان نأ رهظبو «تالکلا يو

 .حيحصلا اههجو ريغ ىلع ةريثك

 : ةسيبرغملا ةخسنلا -

 - 40) اهقرو «باتكلا اذه نم ةخسن ساف ةنيدم يف نييورقلا ةعماج ةنازخ يف
 يلرغم طخ ارطس (۲۵) ةحفصلا 2 )٩۱۱( اهتاحفص غلبتو ؛ نیدلح £ حقت 4
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 ال ام اهنم لب «ةلوهسب أرق ال ثيحب تاحفصلا نم ريثك يف ةبوطرلا ترآ دقو «نسح
 «فامش قروب مقر مث « ًالهلهم حبصأف «قرولا ضعي هلا تقبع اك ؛ هتعارق عاطقمسُت

 اغيب - ٩۷۲ ةنس ىلإ ثداوحلا لیجست امف رمتسي ذإ ؛خسنلا یفوآ يه ةخسنلا هذهو

 ٠.۹٩۷ ثداوح ركذ دنع اهفصو مدقت نيتللا نيتخسنلا يف كلذ فقی

 يف ءملعلا ةبلط نم هيف أرقي نم ىلع باتكلا سيبحت هترط يف : لوألا دلجلا
 8 ناضمر طساوأ سیبحتلا خيراتو « ساف نم نييورقلا عماج يب اقر يلا ةديدجلا

 مالكلا قوف بتك دقف «نيفورعملا برغملا كولم دحأ سبحملاو فال دعب دحاو

 ريسأ «هبر دیبع هدب طخب هبتکو «حیحص هلفسأ رطسلا ) ) : هصن ام سيبحتلاب قلعتملا

 نینمولا ريمأ انالوم نب نينمؤملا ريمأ دیشرلا نب نينمؤملا ريمأ هللاب روصتلا دمحأ « هبنذ
 .(.. يبسحلا

 دمحم انالومو دمحم انديس ىلع هللا ىلص ؛مهللا كنوع) ؛ ةلمسبلا دعب - دلحما لوأو

 بدالا لها ةدمع «تمالعلا مامالا خيشلا لاق .ًاميلست ملسو هبحصو هلآ ىلعو

 دبع نب دمحم يردبلا نب رداقلا دبع (؟)نب نيدلا نیز «نيبلاطلل ةدافالا زنك « نيرحبتملا

 عم هرشحو «ینسح اب هل هللا مخ ءيلبنحلا يريزجلا ير راصنألا مهاربإ نب دمحم نب رداقلا

 بتكلا سوءر هركذب جوتي 1 لوأ نإ : : ىنسألا دعسألا ماقملا يف نيلماعلا ءاملعلا

 . تافدلاو

 : -۹۷۲ ةنس يناثلا عيبر ثداوح ركذ يف : هصن ام (841) لا ةحفصلا يف مث

 ريمأ تاکرب نب يمن وب فيرشلا ديسلا ةمدخم (؟) روضلا يعوش رضح هحيرات رهش يو)
 ءاّميدق هديب تناك نعلا ضرأ نم شیب ةيرق نأ رک ذی هنم ضورع هدي ىلعو «ةکم

 یاوللا ريمأ دمحا ةنسلا هذه يف ححلا ريمأ ناکو « هيلا اهدوع يف ناطلسلا انالوم لأسيو

 نب ناب نيرهش دعب اع لزع م «نیسمخو عبس ماع رصم اشاب ما اهيلو يذلا وهو
 .(ملعأ ىلاعت هللاو .هلاعفأ رئاس يف ةنسلا هذه يف هتريس ْدَمْحُت لو ءاشاب رمدزأ

 ةمالعلا خيشلا ىلاعت هللا ىلإ ريقفلا لاق : ةلمسبلا دعب (045ص) هلوأ : يناثلا دلحا

 ناك «يلبنحلا يريزجلا يراصنألا رداقلا دبع نب دمحم ردبلا نب رداقلا دبع نيدلا نيز
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 بالا : ىنسألا اب نیلماعلا ءاملعلا عم هرشحو «ىنسحلاب هل متخو هنوع يف هلل
 . خلا « (هیلع لمتشی امف : عبارلا

 موي هضیببتو هريرحت لوقأ الو هدیوست یضقنا دق : هفلؤم لاق) : (۱۱٩ص) هرخآو
 :ةئامستو نیتسو ىدحإ ةنس روهش نم مظعلا ناضمر رهش نم تلخ لايل تسل دحألا
 ام عمج رسيو «لجالا نم ةحسفپ  دمحلا هلو  ىلاعت هللا نم دقو ماوعأ ةدع دعب مث
 ؛اهتبترو ءةدوسملا كلت تحقنو «داهتجالا دعاس نع ترمش «لزالا نم فلؤملا ي

 نسح «دارملاب اًيفاو هنوعو هللا دمحم ءاجف «دازتسا نمل عفنلا لوصح هب ام اهيلع تدزو

 هيف ينمدقت طمن ىلع الو «قبس لاثم ىلع هفيلات يف رجأ مل ينأ عم ؛داصتقالاو راصتخالا

 زيزعلا حنم نم ةهيدبلا بسح هتعمج امنإو قحتساو قبسلا لضف زاح دق لوقاف « يريغ
 . « مظعلا لضفلا وذ هللاو ءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذ» ميكحلا

 غارفلا ناكو ءهلآو دمحم انديس ىلع هللا یلصو «هنوع نسحو هللا دمحم باتكلا لمك
 ةنس روهش نم مظعملا ناضمر هللا زهشل عبارلا «نوميملا كرابلا دحألا موي رهظ هنم

 .(ةلاعستو نيعبسو (؟)ةعست

 رمألا سيل ؟ةخسنلا ةباتك خيرات وأ « فلؤملا لبق نم فيلأتلا ءاهتنا خيرات.اذه لهف

 يف بتك لصأ نع تلقن ةخسنلا نأ (ىنسحلاب هل هللا تخ) ةلمج نم مهفي نكلو اًحضاو
 اهوأ يف يذلا سيبحتلا خيرات نإ مث «هتايح يف تبتك نكت مل نإ فلؤملا ةايح
 مدقأ اذه ىلع يهف رشاعلا نرقلا تاطوطخم نم اهنأو ءاهمدق ىلع لدي -۱۰۰۱-
 . ةيفاولا ثالثلا خسنلا

 يف صقنلاو فيرحتلا ةريثك اهنأ اك .اهريغب اهتلباقم ىلإ ريشي ام اهشماوه يف سيلو
 . لمحلاو تالكلا نم ريثك

 «تسلا تاونسلا ثداوح ةباتك يف لاسرتسالا ىلع رصتقي ال تادايزلا نم امف امو

 ريخألاو لوألا نيبابلا يف ةريثك ىرخأ عضاوم يف لب
 يف تعضو ةريغص ةقرحلأ وأ شماهلا يف بتك ام تافاضالا نم ريخألا بابلا يفو

 . اهلحم

 اا
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 لع

 وعالم ناد يضاف =
 . دنا داع تا نر ی تماڪ ؛ملماا غ ارد

 السامر هوس ازل م ليشأ جر اور اتال از مبل خر ماند اخه لج
 احراز زره رب چرا ۳ | رار اند ما

OTO ۳"هنن ا هيل ریمل مج رر ابو ءا گرا  
 بت ملا در 0 رسا تيل فال جوي مع یر پیرو

 53 5 اه اخر وحمل عام هاها حرج ارا الح اعملام هل
 ایم < ۷
 8 رفضا ان شل سل لر اح سيح شافع يح

 باسفي دير دمورن تنال نی لر مهزط عر دو ورخ نرو ه مو يضم

 ره عمان جز یورو اپ ماع اسار اط یاور ن هیتر جم نج ۴
 بس n هیات ءلعيو 4 دعا لاتی خوخ تالا رود 2 اريل ديلا

 جاغ عجور :انم وره انا كيلي وف هاهم .بهوءاتثااسانم" مصرف ام دا
 ی

 fia ام امت عنا فلا راو جلو منجل جاوب أونا ح ا بل بترعرج هر ولرم

 لاا خار اسپورت ندیم ا ات اواز وا و مک العاب یو"

 هرم ویو تایی وام هاو ها مایا انجام

 ىنا :اضاوتأ دي + احزل أوز يطير درسا مو رو اب تم م هری ساب

 ايلف او الع ها هل !مونیرضاس قو دیار سننا وره راب ايانلاميرام اح ا یو

 ی اعم اور ةمدا سنا سح نر زیوبع

 ها رر یانو د مافن اا 5 ایم سقم تقول رج حل یم: امم عرق U مارت
 يرغر مارح چو ۳۳ امیر نیزهلآ دل طرد تملا معمر عمو راوی وات

 رمد غرو وعن علخ را وام كن اناني نوح اها اطير امر

 ارام کالا هادم هار اهتمام »یر ات تلا رف هر زرعها ایر مچ

 نرصص ۰ دیره شام ایزو سو اب مس نهی لأم هيو نم

 4 ااا عزرا دهد 4 6 اتم تورضرف هک 060

 ةيبرغملا ةطوطخلا لوأ
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E ^۳ 2 5 هر د 3 ۱ -  
 کا ی ۰ ا 1 یی تی يو 4۸ وه
۳ ۲ ۱ ۳ 

 اا
 هم عامل 1 و اے ۲ E و ا : 1 7

 لمع بيو اسامي عاج اير ما جا ا راس | ناب

 ت مااا لایه ہل خزم ل ع انمار :AEG الأ ند

e ۳سمت )اوت اسیر و  

 5 اج ایمیل, ابال مس درسا ممل اھ ربو اهل میهن أمن د لس ۳

 يا د | انا ةا 2 3 1

 نیمار 3 اذ ملیر مر ماس ورن سام طر اب
 نرسل :رجلارسا رس «. نیو نأ حورو عبنهل کر ۳
 افن ميقسأو ن سلا نیس زم هاب ایسا رال محل +

 3 )سنا ملا رج اخت ید لوز هم لانه هم

 ١ سالم مان ak دالا مهيامباج ااا مارا م
 ناف ره خرم عييتأ ء كج احدی رب )مایا لاو ناب: اس نوا

 ]0 ءاليا زم وجاك يملا[ 1نمی انا لسا لوح ٠

 ۱ مینا ی اس دبا ةانايورعشت 3و عبس داع يشأ 1
 1 یا اے اهلنا ةيطاإ لم ناموس اما ۹9۹ ا

 داعش عزا را انس كج ]امان مهس حس ااا شع
 تجاوزا الهم ایی مناف نه ۳9

 ترش مرام املا امام 0 !هاماعع, النار ءال اكن یاس
 نامند العمل تم حاد نزاو للان عبا ۳ یباحاب

 ین ۱
 ةيبرغملا ةطوطخملا نم يناثلا دلحملا لوأ

Al 



1۱۱ 

 ریش

 ی نما و یاوه + زيرو لدا

E ۱۱ در فر  

 2 مرام ف ]صرع درت اك

 سالما مملو ب مرج و ی
 نریامت] ام اس او سم + انوا ا

BEESو  

 برلا که ساله اخر رویا مال
 نازی سیو شام تندیس ھت

 درا

3 
۳۳ ۱ 

GIVE ١ 22۸  
 ف ا 5 ارامل را اسر چ 3 00 5

 رمل یر 5 ملا ۳ نتاع تس
 لوم ا ءا عع بوهه ]ریو ماوعل ةرمرج یزد
 2 خوشا نلت فل و یمن 9
 ر ذا ےہ الر تجار 1" هلو ا
 . و هوم نیز احرف وعام یب هریو هیموخت گاه اس هات

 0 ظا E ماقد: تل مف | هم ةر إن تعها او

 كك بسس مما
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 ةيبرغملا ةطوطخحما رخآ
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 ةمجرتک (ي)و (صم) يتخسن يف اع - اراصتخا مجارتلا ضعب يف نأ اك
 ناکو هسفن ينارعشلا ىلع امف فلّولا لوع ىلا «نازیلا» بحاص يلارعشلا باهولا دبع

 ؛ةيعرشلا صوصنلا ةمداصمو «فيرختلا نم هيوحت امل ابنع باتکلا هر نأ يغني
 . اه ةقيفحال رومأب حجبتلاو

 نم ريكفتلا يحاون ضعب ُرّوَصُي يتلا « لاو ةفصوتلا ضعبل ىرخأ مجارت اذكو

 .رصعلا كلذ يف ملعلا ىلإ نيبستملا ضعب

 ىلع ا «ةلباولا ٠ بحسلا» باتک بحاص دیمح نیا خيشلا نوكي نأ دعبتسأ الو

 - راحل نياي فورعملا يلبنحلا يحوتفلا ة همجرت لقن هباتك يف هنأال « ةخسنلا هذه لصأ

 ةمجرتلا كلتو - فلّولا طخ نع ةلوقنم ةخسن نع لقن هنأب احرصم « باتکلا اذه نم

 . ةخسنلا هذه تادایز نم
 ع 2 ۳۹ ۶ ٤ 4 3

 ذاتسألا ةمامز رداقلا دبع ذاتسألا نأ ىلإ - لضفلاب افرتعمو اًركاش -ربشآ نأ نسحيو

 يل اهخسنو ةريخألا تاحفصلا ةءارق يف دعاس .ساف ةنيدم يف (نييورقلا ةعماج) يف

 .(غم) ب ةخسنلا هذه ترمر دقو

 : رشنلا ةقي

 نم تنكمت اف « تادایزلا نم اهيف الو « اهمدقل ًالصأ ةيبرغملا ا ةخسنلا تذختا دقل
 نيتخسنلا عم اتم اهم ناك اف ٠ ءاهتءارق عاطتست ال تاحفص اهيفف ءاهصوصن نم هتءارق
 . هعضوم ىلإ شماما يف ترشآ داز امو «اپلا هيف عوجرلا ناك نييرخألا

 تعضوو «فالتخا امف عقب يلا تالكلا يف ىرخألا خسنلا ىلإ - اًضيأ - تعجرو
 وه نوکی نأ المت نكي مل ام فالتخالا ىلإ ةراشالا نود ءاهرثكأ هيلع قفتا ام

 . تاوصلا

 ام هللا همحر (ه ۱۳۸۹) بيطخلا نيدلا بح ذاتسألا هلذب يذلا دهجلا لأ مو
 «فيرحتلا نم اهيف ام ةرثك یآرف « باتكلا تاطوطخم ىلع علطا نم الإ هرثأ كردي ال
 -رصم يف ةيفلسلا ةعبطملا نع - ۷۱6 يف ه ۱۳۸6 ةنس تردص يلا هتعوبطم ناف اذهلو
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 نع ةخوسملا «فيصن دمحم خيشلا ةطوطخو « رهزألا ةطوطخعایلصأ نم اريخ رتعت
 ىلإ عوجرلا نع ينغي ةعوبطلا هذه ىلع داععالاو و «ةنيدملا يف ةکح فراع ةبتكم ةطوطخح
 امو «ةديفم شاوح نم نيدلا بح ذاتسألا هفاضأ ام اذه ىلإ فاضي «نيلصألا نیذه
 یضقب ءافولا بجاو تيأر ام «فيصن خیشلا ةطوطخم اوححص نم ةوخإالا ضعب هبتک
 . يشخشا مس اب هيف حرصی مل ايف (م) فرح ةفاضإ عم « الماك هداريإب

 يصفي

 3 قت ا هزاربإ عیطتسا ةروص ريخ ىلع باتكلا اذه جرخي نأ تصرح دقلو
 رم نع ةلوقنم صوصن نم هيف ام ةحص نم تبثتلا تلواحف ؛هفلؤم لمع
 ۳ نآ تلواح يتلا يشاوحلا ي كلاذ ىلإ ترشأو اهتلباقف ءاهيلع عالطالا تعطتسا
 بع ذاتسألا م جبن ىلع ريسلا تلواح اك «باتكلا حرش ال < « صنلا قيقحت ةياغلاف ءةزجوم
 نم يل حضتا ا يلا ا .ءاطخألا امأ قربسب تالك يف ةيوغل ءاطخأ نم هححص ايف نيدلا

 املاح ىلع اهتكرتف «خاسنلا فيرحت نم اهلك تسيل اهن - ابنم ريثك لع خسنلا قافثا
 نيسوق نيب ةيمجعألا تالكلا تعضوو ءاهضعب ىلإ ةراشإلا عم «صنلا ىلع ةظفاحم
 . باتكلا رخآ يف ةرسفم ةبترم اهداريإب تالكلا هذه حاضيإ تلواحو (راداودلا) لثم

 اطقنو «تالكلا نم همهف يلع قلغتسا ام راوج (؟) ماهفتسالا ةمالع تعضو دقو
 ! ! هرثكأ امو (غم) نم هتءارق عطتسا مل ام ناكم (...)

 ريغ اهنوكل یاب رسحأ  ةدئافلا ريزغ عفتلا ليلج باتكل ةعبطلا هذه مدقأ نيح _ا
 . اتاحفص ضعب ةءارق ناكمإ مدعل « انيلإ تلصو هنم ةطوطخم ىفوأ يف ام ىلع ةيوتحم
 يتلا خسنلا نم حضوأو ىفوأ ةخسن ىلع رثعي نأ لماو : ةيشاحلا يف الا ترشآ يتلا
 هذه هب تزرب امم لمك او حصأ ةروصب باتکلا رشن داعیل «ةعوبطلا هذه ًالصأ اهتذختا
 . ةعوبطملا

 : هيوذل لضفلاب فارتعا

 مسق) ينو ةفرشملا ةكم يب زيزعلا دبع ثالث ةعماج يف (يملعلا ثحبلا زكرم) يف

 نم يلع مهل ةررب ءانبا - ضايرلا ةعماج يف «تابتكملا نوؤش ةداع يف (تاطرطحا
 «باتكلا اذه قیقحتل لصأ اهتذختا يلا خسنلا تاروصع يدادمإب قعرکلا يدايالا

 نم هيلإ عوجرلا ىلإ تجتحا ام روص .ىلع لوصحلا يف يتبغر قیقحتل ةعراسلاب لب
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 أ سی رم
 | يال رام از راو وایم

 ع اع زجعلاب يفارتعا یرآ ام - بتکلا هب مايقلا عیطتس
 . مهلضف ءازا

 لعفي ام ءارو نم ديري ال نم مايق ملعلا ةبلط نم يريغلو يل هنولذبي اب نوموقي مهنإ

 يو ملعلل < مهاعآ نم هب مايقلا مهیلع بحي ام هنوري مهنأل ءاروكش الو ءازج ريخ نم

 نم تاطوطخم روص ىلع لوصحلا يف ينودعاس دالبلا هذه جراخ نورخآ ءانبأو

 رک ذب ةبغرلا مدع يل رهظأ مهضعب نأ الولو . .مهنودب اهيلع لوصحلا عطتسأ ل مل تابتكم

 . مهلك مهسا هسا

 يريدقت قیمع نع ریبعتلاب مهلضفب ت فارتعالا دعب - مدقتأ ءالؤامو كل

 . يركش لیزجو

 رساجلا دمح ضايرلا

 : ىشاوحلا

 . لوألا ةعبطلا ةمدقم يف ءاج اك - ةزنع نم ال  ةزينع ةدلب نم 01(

 ررد وه هباتک نم ةميدقلا ةخسنلا نع ۹4۷ ةنس ثداوح يف لقن هنعو - ۲۹۳/6 ؛يلارعلا موجنلا طس» (۲)

 . ةبعكلا فوج نم جراثلا ناخدلا رکذ يف (۳۳۱/4) ۹۵۶ ةنس ثداوح يف لقنو هدئاوفلا

 . ءاملعلا نم جح نم رکذ يف هالاو ةمجرت يف (۴)
 تس ةنس يف نأ «جاحلا ةرمإ لو نم رک ذب جابتبالاو افصلا نسح» باتک يف يديشرلا رکذو (4۰۰) ص (4) -

 « تاف رصتلا حیبق ناکو هتماق رصقل كلاذب بقلو « كحك كيب دمحأ جاحلا زيمأ ناك تثم عستو نيعبسو

 . یهتنا . شوقارقب هوبقل هفاصوأ ممذو «هلاوحأ ريغتو «هلاعفأ ضقانتل ةريسلا ممذ

 باتک اذفو يبطقلا مركلا دبع خيشلا وبا وهو نعلا يف يفوتو « نازاج يفو « نملا يف ةلبج يف ءاضقلا قوت (ه)

 . همع باتک نم رصتخم ةكم خيرات يف عوبطم
 .(اهایاضق لصفو <« اهكاردأ ريرحتو «نابرعلا دئاوع) : هالوتب ناك ام نأ هباتک ةمدقم يف رکذ حر

 .لصألا ٩4۷/۲ «یرعلا بدألا خيرات“ (۷)

 .ةيناثلا ةعبطلا 1١54/4 «مالعألا» ر
 )٩( يماصعلل ؛موجنلا طعح» ۳۳۷/۶۹

 .۳۵۲/4 قباسلا ردصلا (۱۰)

 .نیتطوطخحنا يف )٩۹0( هبشي ثیحم ريبك رفصلاو (۱۱)
 .(ةماهلا راد) عبط 4۰۰ : هيفاملا قربلا» )1١(

 ةنسلا - ۱۰۳ نابعشو بجر ج «برعلا» ةلحم يف ةروشنلا «یرقلا نسح» باتک ةمدقم دهف لا نع رظنا (۱۳)
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 ةرصبلا ةعماج نم دهاز يزاغ ريهز .د : عدقت ۰ نسحادبع مظعلادبع .د : قیقخ

 ه ۱۳۹۲ قارعلا - فجنلا يف ءاضقلا ةعبطم

 ةحفص نيعبرأو نيتنثا (عدقتلا) عم هنم ةمدقلا تلغش ةحفص ۱۸۸ يف ناویدلا عقي
 نوکی اذه ىلعو ,ةحفص نیعبسو نيتنثا یرحالا سراهفلاو جیرختلا هنم كلهتسا اك

 ۰ و

 0 ر ۰ 2 ۰ ۰
 تايبألا تاياور نيب فالخلاب لصتی اب تلقثا دق تاحفصلا هذه نا انفرع اذإو 4

 . هتاعطقمو هدئاصق ةلق يف اًدج ريغص ناويدلا نأ انكردأ «بيرغلا ماكلا حرشبو

 ةنس (ةيويسآلا ةيكلملا ةيعمجلا ةلحم» يف ناويدلا رشن دق وكنرك قرشتسملا ناكو
 هل ناك يذلا «دهتجملا قرشتسملا اذه مراكم نم ريسي ءيش اذهو . ([8۸8) ۰
 الاعأو دیرد نبال (ةرهمحلا» رشن دقف ءلاعألا نم ليلجلا «سردلاو قيقحُتلا نم

 ش . رئاخذ اهلك ىرخأ

 .- ةرشع ةنماثلا

 .(۱عهر ةيآلا (ماعنألا) ةروس (015)
 .همم ص (۱۵)
 هذهب لمعتسي ناكو «راتلا ىلع ىلغيو ىدي مث ًاليلق صمحب  بحلا ال  نبلا رشق برشلل لمعتسملا ناك 217)

 برش برج نم ريثك دنع بحأو ارش فطلأ وهو : ةريزجلا بونج يف لمعتسي لازي الو «اندهع ىلإ ةفصلا
 . ارشقو اًح ةوهقلا

 .يرهاظلا ليقع نب دمحم نمحرلا دبع وبآ مرکلا ذاتسألا اهنم ةروصم ىلع ينعلطا «يواخسلا تاینادلب» ابنم ابتك ىوحي عومجم ديمح نبا بتک نم مهدحأ دنعف (۱۷)

4۸۱ 



 كلاذ نم يل نوکیسو «دهاز يزاغ ريهز ميدقتب دم ناويدلا اذه ىلع يناسو

 . تاققو

 رشنل ضرعي نمل يغبني اذه ىلعو « لاقم مام لكل : نويغالبلا لاق دقل لوقأ ١
 کل اهرمعي ةميلس ةغلب هل یه نأ ةرجهلل لوألا نرقلا ء ارعش نم رعاشل ميدق ناويد

 بتجتن نآ انيلع ضرفي ادهو .ةحضاو ةقرشم ةجابيد 05 . موقلا ءانبلاو حيصفلا

 . ينفلا رثنلا صئاصخ نم ريثكلا ىلإ رقتفت 7 يلا ةيفحصلا بيلاسألا

 یّقشن ىلا ةغللا هذه نم ءىش دهاز يزاغ ريهز ديسلا مدقت يف درو يذلا اذه نإ

 ىتح ةمناق ثارتلا راهظإ ةكرح تلظو : ةسداسلا ةحفصلا ا بحاص لاق

 . ةضبنلا ةلحرم يف تلازام ةيبرعلا ةمالا ١ ىرأ يننأل مويلا

 ةداع ةرابعلا هذه نم دارملا ىلإ لصي نأ سرادلا قوط يف نأ كش نم سيلو

 . ةيفحصلا ةدالا هذه ريغ ةحبصف

 داكأ (رعشلا لاحم) لاجملا اذه يف طاشنلا نإ لب : مّدقملا لوق ميدقتلا اذه يف ءاجو

 .(اذك) ...رثكأو رثكأ ناك لوقآ

 . ىحصلا طغللا يف اهرئاظن دجت يلا ةتفاهّتملا ةغلل هذط رخآ جذومن اذهو

 نكي مل رعاشلا اذه) : ةعباسلا ةحفصلا يف ميدقتلا بحاص لوقب جذافلا هذه متخأو

 دعب سرديو یورب ناك هرعش نأ ْذِإ .. . هرصع دعب الو هرصع يف دحأ ىلع اًيفاخ هسا

 (... ءارعشلا رايك رعش لثم ن نييوغللاو ةاورلا ربكأ ىلع هرصع

 ؟ ناویدلا اذه سرد يف ةدئاف تفاضأ دق ميدقتلا اذه اتحفص تناكأ يردأ الو

 عینصب زجوم فيرعت وه لب . ادیدج اًئيش فضي مل (ميدقتلا) اذه نأ ىلإ لیمال ينإ
 . نسحملا دبع ميظعلا دبع ديسلا وه (باش ذيملت)

 يف ًاليطتسم هعدي ال هذيملتل اًدشرم اًيداه ميدقتلا بحاص نوكي نأ دوأ تنك

 كح



 . ناویدلاو رعاشلل ةسارد ىلع تلمتشا ىتلا هتمدقم يف انل ادب اک (هتأرج)

 ع همسا « هتینک : یه تاناونع اهتعزوت ةحفص ۳۳ يف هتمدقم ققحا رشن دقل

  هعیشت : هتیصخش « هقالخأ « ءارعشلا نم لبهد وبآ هل لاقي نم « هدلوم 6 هبسن

 «هراعشأ ضعبل ءارعشلا لیضفت « هتیرعاشو هرعش يف تارظن « هرعش ةياورو هترهش

 . ناوبدلا ي لمع « ناويدلا يوار ءةخسنلا فصو «هناويد ؛ هتمجرت رداصم «هتافو

 . تاناونعلا نم (ةقفدلا) هذه یبتنت اذکهو

 ةعبارلا ةحفصلا يف (ءارعشلا نم لبهد وبآ هل لاقي نم) : ناونع تحت ققحم ا لاق

 نأ تدجو «لبهد يبأ رعش عمج ضرغل ةميدقلا رداصلا ةعجارمب يمايق دنع : ةرشع

 وبأ : كانه يحمجلا لبهد ينأ ىلإ ةفاضإلابق ؛لبهد يبأب نومسي نيرخآ ءارعش كانه

 نوبرعلا اهیلع ىرجو ققحملا اهلمعتسا ىلا (كانه) ةملك ىلع فقأ نأ دوأ : لوقأ

 يف ةفورعلا اهتفيظو تدقف دق (ةیراشالا ةيفرظلا) ةملكلا هذه نإ .نرقلا اذه لوأ ذنم

 داري افرظ تسيل - ترشآ اك ققحلا لاعتساو  نيبرعملا لاعتسا يف يهف : ةييرعلا حیصف
 . لوعفملل ينبلا عراضلا (دّجوُي) لعفلا اهب نوديري مهنأكو قراشالا هب

 نم امان دق ةرصاعلا ةيبرعلا َّنأ : باوجلاو ؟ اذه ناك فیکو : ئراقلا لءاستب دقو
 يهف (دّجوُي) ىنعمب (كانه) لاعتسا هنمو ءريثكلا ءيشلا ةمجارتلا هثدحأ امم مّيضلا

 ىلع ةلمتشم اهدجنف ةيسنرفلا هذه ىلع ًاليلق فقللو (فا 4) نييسنرفلا لوقل ةمجرت

 ع ( 8 ) لعفلا مث (انه) ىنعمب (۷) يراشإلا فرحلا ىلع مث ( ¡1 ) لعافلا ريمضلا

 . موي لك دادزي ريغص مجعم هنم انل ناكل دفاولا ديدجلا اذه يفوتسن نأ اندرأ ولو

 .(ٍلبْهَد ابأ مہم لک ىتكُي) : باوصلاو (لبهد يبأب نوّمسُي) : لاق ققحا نإ مث

 نأ ريغ نم هيتأت يتلا ةرصاقلا ةرابعلاب ربعي هنأ ةعرسلاب ينعأو ةباتكلا عيرس ققحاو

 : اهسفن ةحفصلا يف ءاج ام اذه نمو <« رظّنْلا نم اًئيش اهيلاوي
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 نبا نع هرداون يف تايبألا هذه هل دشنأ بلعث نأ : «فلتؤملا» بحاص لاقو ۲

 م «فلتؤملا» ادعامو) : هلوقب «فلتولا» بحاص لوق ىلع ققحا بقع مث . يبارعألا

 . (ةراشإ ةبأ هل دجأ

 هل دشنأ اًيلعت نأ) : هباتك يف تبثأ دق «فلتؤملا» بحاص نوكي نأ ديال : لوقأ

 ققحملا أطخ ىلع هلمحأ امم اذهو ۰ (بلعث) نيونت نم عنمت ةلع نم سيلف تايبألا هذه

 . 37 لقنلا يف

 اًهُيفصو يتلا ةرابعلا وه (ةراشإ ةيأ هل دجأ مل فلتولا ادعامو) : هلوق نأ مث

 ةمالعلا هركذب درفنا يريبدلا لّمهَد وبا) : ۱۵ ةحفصلا يف لاقو .روصقلاب

 . ۳ (يديبزلا

 نأ كلاذ ؛يملع حب ٤ هاضرن ال ءيش (ةمالعلا) ب يديبزلا فصوو : لوقأ

 نم تعنب هتعني نأ دارأ اذإ مهم لك يف لوقي فيكف نيفلؤملا نم ةرهمجي رمي ثحابلا

 ؟ ميركتلا توعن

 يبأ رعاشلا ةلماعم يف هنم ناك امو ةيواعع لصتی ربخ يف ۱۷ ةحفصلا يف لاقو -۳

 هنم ذخأو ةيونس ةيارج هل لعجو ةلئاط ًالاومأ هاطعأو ةيواعم هجوز دقف ... ) : لبهد

 ۱ ۱ .(... هدض ملكتي ال نأ ىلع دوهعلا

 ال ابو ءوسب هيلع ملكتي الأ (هدض ملكتي ال نأ ىلع) : هلوقب ققحم ا دارأ : لوقأ

 «دارأ ام هل ناكل هيلع ملكتي نأ ىلع : لاقو (ىلع) رجلا فرح لمعتسا ولو . یضرب

 هل تکح : انلقولف « ماللا ضيقن يهو (ىلع) لاعتسا يف ةتكنلا هذه فرعي مل هنكلو

 ريثكلا ًاطخلا نم (دض) لامعتساو ..هيلع تکح : انلوق نم سكعلا ىلع اذه انلوق ناك

 . اهريغو فحیصلا ةغل 5 عویشلا

 ةلمج) : هيف ءاج (هتیصخش) ناونع تحت امالک ۱۸ ةحفصلا يف ققحملا درفأو - 4

 . (هرصع يف ةعمال ةيصخش حبصي نأل لبهد ابآ تدعاس رومآ
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 وأ بدألا وأ ملعلا يف ةروهشلا ةناكملا يذ لجرلا ىلع (ةيصخشلا) ةلالد : لوقأ
 : ل ًالباقم ينأيل ةمجارتلا هيف دبتجا يذلا ديدجلا ملكلا نم «كلذ ريغ وأ يأرلا

Personaliteê )يذلا مجرما ةهابن ىلإ نطفت دقو . ةيزيلكنإلا ي اهريظنو ةيسنرفلا (  

 تناكف ءاتلا عم ةددشلا ءايلاب يعانصلا ردصلا ةقيرط ىلع اهب ىتأف (ةيصخشلا) راتخا

 .نؤم يسنرفلا لصالا نال ةثئؤم

 ام صْخّشلاو (صخشلا) نم اهنإ لوقنف (ةيصخشلا) ىلع ًاليلق ملكتن نأ ديفملا نمو
 لجر ريغ رخآ اًئيش نوكي دقو الجر نوکی دقف احضاو اَملع ءيش لک نم عفت را

 لاق ؛تلمعتسا اذهيو «ناسنالا ىلع ةلالدلا ايف بلغ ةملكلا نکلو < ًالثم دومعلاک

 : ةعيبر يلأ نب رمع
۳ ۶ 

 رصعمو نابعاک صوخش ثالث  مهيقت ری

 مث ؛ةماع لجرلا ىلع هتلالدو ةرصاملا ةغللا يف عئاشلا لكلا نم (صخشلا) نأ ىلع

 .(صاخشا) ىلع عمج

 يف تعاش مث « ةيمجعأ ةملك هب اولقن يذلا ديدحلا ملكلا نم يهف (ةيصخشلا) امأ

 سفنلا لع يف ةدام (ةيصخشلا) تراصف ةيملعلا ةغللا يف تعاش اك ةماعلا ةغللا

 . ثيدحلا

 ا كر ۱
 نم نود ينجم ناکو

 يف لاق مث «لصفل اًناونع ققحا اهلمعتسا اذپبو ةماعلا ةغللا يف تعاش : تلق

 ۱ .(تعمال ةيصخش) : هانلقن يذلا همالک

 يف اولاق دقف ديدجلا مجرتلا لكلا نم ةيصخشلل (ةعيال) فصولا اذهو : لوقأ

 اوفصوف اذه هبشي اًئيش لئاوألا لاق دقو . ( ۳عیعهدهانا6 8الهصاه ) ةيسنرفلا

 . ( يعملألا) ب لجرلا

 درو كلملا دبع نب نایلسب لصتي ربخ ۱٩ ةحفصلا يف لصفلا اذه يف ءاجو ه

 . (... هذه يتيلمعب هركذ تيمأو هتيمأ نأ ديرأ (ناملس يأ) ينا ...) : هيف
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 دبع نب ناملس ىلإ بوسنلا ميدقلا ربخلا ةغل يف ریغف ققحا حّمست دقو : لوقآ

 (اذك) «ييلمعب» ناملس لوقي فيكو .زئاج ريغ اذهو ‹ ةرصاعم ةغل اهلعحو « كللا

 ؟ هده

 : اولاق كلذلو ءامهريغو ةيضرفلاو ةيرظنلا ريظن «ديدحلا ملكلا نم (ةيلمعلا) نا

 لوألا نرقلا يف شاع لجر ناسل ىلع اهلعجنف اهریعتسن نأ نكمي الو ؛ (ةيحارج ةيلمع)

 . يرجشا

 ...) : ققحملا لوق (هعيشت) ىلع فلؤملا هدقع ۲۱ ةحفصلا يف لصف يف ءاجو - 5
 نأب سانلل رهظُي ىكل « اببایح ال اهدلاول ةءاسالا لجأل ةيواعم تنب ةكتاعب لزغتو

 تاقساف مهتانبو ةنجام ةقساف يهف «هملاعتب مزتلت ال يهو مالسإلاب مكحت ةيومألا ةرسألا

 . ةيواعم نم صاقتنالا لجال كلذ لك «تارجاف

 سانلا نيب ةكتاعب هلزغ ةعاشإ نم هضرغ ام ًالإو ...) : لوقيف ققحا يضعو
 ربخ عاشأ امل اًحيحص هّبح ناكولف :مهسلاجم يف اهونغيو اهونحلب يكل نيّدغملل هءاطعإو

 . اهدلاو اضر ذخأيو اهعم قفتي نأ لبق سانلا نيب هّبح

 ةلدأ كانهو) : لوقيف ىملعلا قيقدتلا ىلإ رقتفت لا ةساردلا هذه يف ققحملا ىضميو

 ةلص ىلع ناك هنأب هدئاصق ضعب يف روص هنأ ةلدألا هذه نمو «اذه انلوق ززعت ىرخأ

 هدجت مث .هدئاصق يف تدرو تلا تارابعلا يف كلذ لک اش امو اهرصاخ هنأو اهعم ةيسنج

 اه هبح ةصق رابتشا عم اهب عانجالا نم هّنكمت مدعو نامرحلا وكشي ىرخأ دئاصق يف

 نم صاقتنالاو ةءاسإلا ىلع الا ءايشألا هذه جرخن نأ اننكمب الو ءاهعم هلاصتاو

 ابأ نأ ىلإ كلذ نم صلخف اًقيقد اًيملع اّجهن عبتا ققحا نأ ول دوأ تنك : لوقأ

 ءارعش نمو ىعيش هنأ ىلإ بهذن نأ انيلع ضرفي ام ةديقعلاو يأرلا نم هل ىعيش لبهد

 نم نوكي نأ ىلإ رقتفي (ةلدألا) نم ققحا هطسب يذلا نأ تدجو ينكلو «ةعيشلا

 . عيشتلاو ةعيشلل ةينيد ةفطاعو ةساح نع جرج ال مالك وهو ! (ةلدألا)
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 «قداصلا لزفلا ىلإ تمي ال ًالزغ ةيواعم تنب ةكناعب رعاشلا لزغت ققحنا لعج دقل
 . اب الح ال) ةيواعم اهيبأ ىلإ هلزغب «یسی نأ دارآ لب دیک الا بحلا ىلإ لق وأ

 اهب تی نم ةعم ىلإ ءيسيل ناك ام بيبشتلاو لزغلا نأ ققحلا لهجي : اًضيأ لوقأ
 فرع دقف .داهتجالا اذه دهنجا نيح ققحنا هفرع يذلا وحنلا ىلع اهتليبق وأ اهيوذ ىلإ وأ
 ديبع رابخأ يف كلذ نم ءيش فرع اک « شيرق مرکب زفت هنأ ةعيبر يهأ نب رمع نع
 نت نربتشا نم ةدحاو ريغ (مئاركلا) كئلوا نم انلو .تاّيقرلا سيق نب هللا
 اكنا ىلإ ليس نم سيلو «ةفورعم ةحلط تنب ةشئاع رابخأف «ءارعشلاب

 نم مئاركلا مست ىلإ تراش يتلا رابخألا كلت راكنإ ىلإ ليبس نم سيل : لوقأ
 ۲ لق وأ تاعاتجالا كلت نكت و وسي ل ا شم ؛ نب . بيبشتلا عام يف شيرق
 سیل : لوقأ « نهابرق يوذ وأ نیناوحا وأ نه ابآ ةظیفح ريثيل لزغلاو بيبشتلا نم ناك

 ديهشلا طبسلا | نيسحلا تن نيكس نوكت نأ ركنأ م ىلع رأل اذه راكنإ ىلإ ليبس نم

 بلع ةلضافلا ةديسلا هذه کرم الا هبسحأ ال يذلا كولسلا نم طفلا اذه يف هتكراش دق

 . مالسلا لضفأ اهبآ ىلعو

 اورظن دق ةنيكس ةديسلا ةيكرلا ةرهطملل ناك ام نوكي نأ اوركنأ نيذلا ءالؤه نأك
 وس نم كلذ هبلتجم امو اهنیعب ةاتف ىلإ هجو هنأ ول هرمأ نم نوكي امو انرصع يف لزغلا ىلإ
 ش ۱ . ةعمسلا

 اند ةحاجرو ةلاصأ اهئارآل ناکو .هیف تکحو ءارعشلا لزغ ةنيكس ةديسلا تعم“ دقل
 هلاو هدیس ىلع ةوبنلا تيب وه عيفر تيب نم ىّنأتت ةدايسو لماک قلحو حجار لقع ىلع
 . مالسلاو ةالصلا لضفأ

 نم ءيش هذخأ ةيواعم ىلإ ءيسي نأ دارآ رعاشلا نأ ىلإ راشأ نيح ققحملا نإ
 لب اخ مدام مهداسفإو مهداسفو يأ ينب راس طبي حا زا ةا
 اهرصاخ هنأو تکناعب هتلص يف داسفلاو ثبعلاب همصو هنإ لب بح ريغ رعاشلا نأ

 . (اذك) (ةيسنجلا هتلصب) لوقلا ىلإ یبتناو
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 يبأ (مّيَسَت) يف ثحبي ثحابل هيلإ ةجاح نم سيلف اقح ناك اذه نأ ول : لوقأ
 يأ) هنإ مث : لاق دا « رعاشلا ( عيشت) ىلع ًاليلد هذا يذلا اذه یسن هناکو .لبهد

 ىلع هناکو . اهسلج قرافی ال ناکو (ةرمع) اه لاقي هموق نم ةأرما بحي ناك (رعاشلا
 (ةکناع عم رعاشلا رابخآ يأ) ءايشألا هذه جرخن نأ اننكمي الو : لوقلا ىلإ صلح اذه

 . ةيواعم نم صاقتنالاو ةءاسإلا وحن ىلع ال
 . ملعلا هجو هل حضتي مل يذلا سرادلا اذه بخت ىلع لدي كلذ عاجو : لوقأ

 نم عيشتلا نع هدعبأ نأ ديرأ الو ءايعْيْش نكي مل رعاشلا نأ ىلإ بهذأ يلعل : لوقأ

 : لوقأ ام ىلإ نئمطأ نأ هب عيطتسا ام يل نوكي نأ ريغ

 ( ةرصنو هحدم ریل نبا باحصأ نم ناك دقو اًيعيش لبهد وبأ نوكي فيك : لوقأ

 نوكي فيكف «نملا لاعأ ضعب ريبزلا نبا هالو دقو « هعم اولتق نيذلا هباحصأ ىثرو

 ؟ ةلصلاو ءالولا نم لاحلا هذه ىلع ناك نم (اًيعيش)

 هل هل اح ال ريبزلا نب هللا دبع حدم هنإ : اذه ريسفت يف ناويدلل ققحما لوقي
 ةيواعم ىلع ريبزلا نبا راث الف «ةيواعم دض هنأل لب مهجهن ىلع ريسي نيذلا تيبلا لآ

 .. هراصنأو هتعيش نم ليهد وبأ راص

 بلغي فيك اورظنیل ملعلا لهأ ةلأسملا هذه ىلع فقیلو بيرغ ريسفت اذه : لوقأو

 : ۲۲ ةحفصلا يف ققحملا لاقو -۷

 هنأب هوفصو ذإ هنع اوبتك نيذلا نم ريبك مسق هيلإ بهذ ام وه هعيشتب انلوق ززعب امو

 نيِقّتملا تيبلا لهأ ءارعش نم «هلاعم» يف بوشا رهش نبا هّدع دقف «ةعيشلا ءارعش نم

 فشاکو ««ةعيرذلا» يف ينارهطلاو ««نايعألا» يف نيمألا : اًضيأ هعيشت ىلإ بهذو
 . («ةعیشلا سیسأت» يف ردصلاو ««ةعينلا نوضحلا» يف ءاطغلا

 نم مه ناویدلا ققحم مييلإ راشآ نيذلا ءالؤه نا : اذه ىلع مالکلا يف لوقأو
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 سیلو «نرقلا اذه كردأو یضالا نرقلا يف شاع يذلا ردصلا ادعام نیرصاعلا ةعيشلا

 . يرجشا سداسلا نرقلا لاحر نم وهو بوشا رهش نبا الإ ءالؤه نع مدقتم مييف

 دقف «ةعيشلا يف اورثكت مهنأ مهيلع ذوي يذلاف ةعيشلا ءالؤه جهنم يف يأر يدلو
 مجرت نم رثكأ لخدأ دقو «ةعيشلا لاجر نم ةلزتعملا نم ةريبك ةفئاط نيمألا ديسلا دع

 هنأ ىلع يرشنعزلل يعيش مجرني نأ ًالوبقم نوكي فيكو ؛«ةعيشلا نايعأ» يف هيوكسم مه
 ۱ ! ! مهاجر نم

 .يليئارسالا لهس نب میهاربال مجرت هنأ «ةعيرذلا» يف ينارهطلا كرزباغآ طیلخت نمو

 ةاحنلا نییوغللا نم دهازلا رمع ابأ «ةعيشلا سیسأت» يف ردصلا نسح دیسلا دع دقو

 يف اًباتك دهازلا رمع يهأل نأ ىلع اًدمتعم ةعيشلا لاجر نم يرجما عبارلا نرقلا يف
 . !ىلع مامالا لئاصف»

 فّنص دق دهازلا مع ابآ نأ هتافو ؛لیبسلا ردصلا نسح دیسلا لض دقل : لوقأو

 « هیواعم لئاضف»و «ناّمع لئاضف»و «رمع لئاضف »و «رکب يآ لئاضف» : یه تک

 ۲! «ةيواعم لئاضف» يف فنصی نم اًيعيش نوکی فیکو

 يف اورتکتف بهذلا اذه اويهذ فيك ةلجألا ءاملعلا ءالؤه نم بجعأو

 ءارعش) يف وخیش بألا ی ‹ةعيشلا نم | وسیل موق اف اورشحو 0

 راصبألا يمعي هنإ « بصعتلا هلبإ لتاق ارسلا 5 دادع 2 نيملسملا نم ةفئاط

 . رئاصبلاو

 . اًيعيش نوكي نأ دال - مالسلا هيلع  نيسحلا ىثر نيح رعاشلا نأ ققحنا نظيو

 ريغ هيف كراش دق (فطلا بدأ) يف لخدي ام رئاسو نيسحلا ءاثر نأ هارأ يذلاو

 بطع ءالبرك يف فطلا ةكرعم يف هتيب لهأ يل امو نيسحلا داهشتسا نأل كلذو ةعيشلا

 .اهيف كراش نم لك ىلع ةمناللاب اوَحْناو « ديزي ةلعف اوركنتساف نیملسلا ناكرأ لر لاج
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 يثري یربناف نزحلا معو رعاشلا تبفاف ةماع نیملسلا ةييصلا تملا كلذ لجأ نمو

 ةيما ينب لاجر نم ناك نم مهيب یفلت دقو ءارعشلا نم ةرهمج ةعيجفلا رک ذيو نيسحلا

 تاعوضوم نم اًعوضوم هباحصأ رثاسو نيسحلا ءاثر لظو .مییلع ًالومحم ناك نم وأ

 نع نونوكي ام دعبأ ةعاج راهطألا هتيب لاو نيسحلا یتر دقل .روصعلا لاوط رعشلا
 ... مییفو مییفو داسفلاو ملظلا ىلع طخاسلا مهيفو «دهازلاو فوصتملا مهيفف ةعيشلا

 ءاثر ىلإ نيعطقنملا نم ناك يلصوملا يرمعلا يورافلا ئابلا دبع رعاشلا نأ ىرت الأ
 ىَنَرو - مالسلا هيلع - بلاط ينأ نب يلع مامإلا نينمؤملا ريمأ ىثرف رهاطلا تيبلا لهأ

 ؟ ةعيشلا نم نكي لو « هعم اودهشتسا نيذلا هتيب لآ ىثرو نيسحلا |
 نبا ىثر اك -مالسلا هيلع - طبسلا نيسحلا ىثر يذلا لبهد ينأ ىلإ عجزنلو

 نب ديزي نب ديلولا اًحدام هجوت دقو نایفس يهأ نب ةيواعم حدم هنإ : اولاق دقو « ريبزلا
 نيذلا ءارعشلا نم هريغكر عاشلا نأ ينعي اذهو «ناويدلا يف تدرو ةعوطقم يف كلملا دبع

 نم هنأ وأ (ةعيشلا) ىلع ًالثم قدزرفلا لمحن نأ نكمي الف كولسلا اذه نم ءيش مه ناك

 دق جاحلا نم فوفصلا نأ ىأر دقو جحلا يف كلملا دبع نب ماشه بطاح هنأل مهئارعش
 نأ الإ قدزرفلا نم نكي ملف ؟ اذه نم : لأسف نيسحلا نب يلع مامالا مدق نيح تجرفنا

 : اهعلطم يلا ةروهشملا هتديصق هل لاق

 ملعلا رجاطلا يا يملا اذه مهلك هللا داع رخ نیا اذه

 یضتقم امتقباطل كلذو غيلبلا مالکلا نویع نم ةديصقلا هذه نویغالبلا دعو

 . لاخلا

 «ةعيشلا ءارعش نم لبهد ابأ نأ يف لوقلا ىلإ بهذن الأ قح ا نم نأ نظأ اذه ىلعو
 كئلوأ ىثر نم اًييش نوكي نأ زاج اذإو .ناويدلا ققحم لاق اك (مزتلم) يعش هنأو
 هنأ عم اًيعيش ناك تاّيقرلا سيق نبا نأ لوقن نأ انل قحي لهف لوسرلا لآ نم نيمايملا

 . یوفآ يريبز

 انل يغبني ام ماظعلا لاجرلا نم ةعيشلا نيب نكي ملأ « مهتک يف انياحصأ رثكتي اذالو
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 طتشن انك اذ|و مهنم تسيل ةعاج مهيلع لمحن نأ ىلإ ةجاح نم سيلف «مهب ديشن نأ

 . «ةلدرحخ مالسالا ٤ نونح داز ام» : مدقلا لئاقلا عمل ياف رثکتنف

 : «هرعش ةياورو هترهش» هناونع لصف يف ۲۳ ةحفصلا يب ءاجو -۸

 .«مهرهشأو ءابدألا لضفأ دي ىلع سرد هرعشو)

 ناویدل ةمدقم يف اهأرقن نأ انل ناك ام ةغللا هذه نأ ىلإ ةراشالا ىلإ ةجاح نم سیلو

 .لبهد يبا

 ٩- ةحفصلا ي ءاجو ۲۵ ٤ «هتیرعاشو هرعش» ىلع مالكلا :

 قيبطت همه ام ردقب لالا همهب الف اهيلع ريسي ةلاسر هل مزتلم رعاش لبهد ابآ نإ
 . (اذك) هتلاسر

 هذه يف ققحلا قّدصب نأ هل نكمي ال ريغصلا ناویدلا اذه ىلع فقي يذلاو : لوقأ

 . ةدحاو ةيسايس ةهج ريغب هتلصو رعاشلا كولس ىلإ انرشآ دق انکو .ةضيرعلا یوعدلا

 ةءارق لبهد يبأ رعش أرقي يذلاو) : ققحا لوق اهسفن ةحفصلا يف ءاجو -۰

 .(... ماشلا ءمر» نايحألا ضعب يف ةزمهلا لمي هنأ هيلع ظحالب ةديج

 ةزمهلا ليهستو .«زمه لا ليهست» لاقي نأ ىغبنيو «ةزمهلا لامها» رمألا سيلو : لوقأ

 نإ لب «ققحا راشأ اك «زاجحلا لهأ ةجه» ةلأسمب اًصاخ سيل (ماشلا)و (مير) يف

 . نزولا هيلع هضرفي امم رعاشلل ضرعي دق كلذ

 ال ةريصق دئاصق اهبلغأف ءاهرصق وه «هدئاصق» ىلع ىغطي يذلا ءيشلاو : لاق مث

 . تايبأ ةرشع زواجتت

 . دئاصق تسيلو «تاعْطقم» هذهو : لوقأ

 ةمدقم الع تلمتشا يتلا ةفيعضلا ةغللا ىلع يقاقيلعت متخا نأ يب نسحيو -۱

 نأ فوزعملا نمو ءرعاشلا اهشيعي ةاناعم نع جتان هرعشو) : ۲۵ ةحفصلا يف هلوقب ققحا
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 نأ لواحو رعاشلا اهشاع ةاناعم نع جتني هنأل اًديج نوكي ام اًيلاغ ةاناعم هيف يذلا رعشلا

 ةاناعملا رعش ىوتسمب نوكي ال وهف ةاناعملا نم ولخي يذلا رعشلا سكعب «هرعش يف اهسكعي

 ۱ . (... رطاخلا اوفع یی هنال

 ... قلح يف اجش تناك ىلا ةرركتلا «ةاناعملا» هذه هللا نعل : لوقآ

 مه ةدع نيفلؤل رداصم ةلمج ققحا اهرکذ يلا «هتمجرت رداصم» يف ءاجو ۲

 نباو ؛دربلاو «بیبح نب دمحو «راكب نب ريبزلاو «يريبزلا بعصمو «ييارعالا نبا
 لبهد ابأ نأ نیمدقتلا ءالؤه نم دحأ لقي ملو «مهریغو يناهصألا جرفلا وبأو «ديرد

 . مهجهن ىلع راس فلخ مهدعب نم فلخ مث «رتاوتلا ىلع ءالؤه عباتت دقو .اًيعيش ناك

 هذه ىلإ انعملا انك دقو يناملألا وكنرك اهرشن يتلا ةخسنلا ىلإ ققحملا عجر دقو
 ةرشن ىلع داتعالا ديري  (ةيلمعلا» هذه دعب) : ۳۸ ةحفصلا يف ققحم ا لاق مث «ةرشنلا

 دحأ لإ راشأ  بدألا رداصم يف رعاشلا رعش نم هدجو ام ققحملا هفاضأ امو وكنرك

 يف نيدلا لاجر دحأ دنع ينابيشلا ورمَع يأ ةياورب هناويد نم ةخسن دوجوب ءاقدصألا

 ىلع عالطالاب دحأ يأل حمسي ال اهحاص نأ ييدص يل ركذ (اذكز اًمَدقمو ... فجنلا
 ةلواحم يف هيلإ تبهذو «هدنع ةيطخ بتک دوجوب سانلا فرعي نأ ةيشخ هتبتكم هيوتحت ام

 هيلإ تلسرأ نأ دعبو ءهدوجو ىفنف لبهد يبأل ناويد هيدل ناك اذ امف هتلأسو ةسئاي

 المج نم طورش هيلع طرتشا «درلاو ذحألا لعب و هدر نم نكمتي الو همرګ اًصخش

 حمسو ؛هطرش ىلع تقفاوف « هدوجو ناكمب اًدحأ ربخي نأ نود نم هتعجارمب يل حمسي نأ
 .(اریثک اهم تدفتساو اهتعجارف ةخسنلا ةعجارع

 قلخلا مرک ىلع "دال هتمدقم يف ققحا هتبثأ يذلا اذه تبثأ نأ ترثآ دقل : لوقأ
 نم اذه نوكي فيكو « (نيدلا لاجر دحأ) ققحا هاعد يذلا اذه هب فصّتی يذلا

 : رثألا يف ءاج امل ركنتي وهو « همركو نيدلا ةحامس نع نوكي ام دعبأ وهو (نيدلا لاجر)

 نم هلعجو هيلإ ءاسأ دق ققحا نأ (نيدلا) ىلع لومحا اذه فرع امو .هرشن ملعلا ةاكز

 . يحيسم يج رات حلطصم ( نيدلا لاحررو ( نيدلا لاحر) ةقبط
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 ةعاق يف نمحرلا دبع ةشئاع ةروتكدلا اهتقلأ ةرضاحم ةلأسملا هذه ينتركذأ : نوقأ

 يف تلمح (ةيبرعلا تاطوطخلا) اهعوضوم ناكو «ةنس نيثالث ذنم دادغبب مولعلا ةيلك
 .انتاطوطخم اوقرس مهنأو «تافصلا نم صقانلا يندلاب مهتفصوو نييبرغلا ىلع

 اوقرس نييبرغلا قاّرسلا كئلوأ تيل : ةرضاحم ا ءاهتنا دعب ذئموي اه تلف ينأ ركذأو

 لصحت تنأف «بلاط لكل اهورّسيو اهوناصو اهوظفح مهنأل كلذو ءانتاطوطخم عيمج

 ال كنكلو ءاهريغ وأ اكيرمأ وأ اينالأ وأ ادنلوه وأ اسنرف وأ ايناطيرب يف طوطخم يأ ىلع

 برعلا دالب رئاس وأ سنوت وأ رصم وأ ناريإ وأ ايكرت نم طوطحما ىلع لصحت
 . ۳ مالسالاو

 : لوقنف ناويدلا ىلإ يتأت مث

 اک ةفلتحلا تاياورلا هيشاوح يف تبثأ مث صنلا تبثأ دقف اًريبك ققحملا دهج ناك
 تاجرتو بيرغلا ملكلا يناعم نم ئيش تبثآ اك خيراتلاو بدألا رداصم يف تدرو

 . ققحا هيف نسحأ ديفم هتلمج يف لمعلا اذهو . صنلا يف مهرکذ درو مالعأل
 : انم اهيلإ ةراشالا نم بال ءايشأ هيلع يل نأ ريغ

 : تيبلا 44 ةحفصلا يف ءاج -۱

 هراثإ اهاّيع ىلع تومرضح نم ةزيزعل
 : ةيشاحلا يف لاقف (ةزيزعل) رعاشلا لوق ىلع ققحملا قلع دقو

 . فيرحت وهو (... تومرضح نم ةريرغل) : ناويدلا ةياور

 ایضتقی (ةريرغلا)و « باوصلا يهو ُهَجْوَأ ققحلا اهضفر يلا ناويدلا ةياورو : لوقأ

 . (ةزيزعلا) نم اًضرغ ىفوأ يهو رعاشلا لزغ

 . (ةزيزع) ل هتابثإ وهو اًباوص هآر اب ىتأ نبأ نم : ققحا لقي مو

 ينغتسملا ملكلا نم وهو (ةكم)و (تومرضح) ل هحرش ققحملا ىلع ذخوب امو -۲
 . ةيشاحلا نع
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 مجرت دقف «ةمجرت ىلإ جاتح ال ال هتمجرت ةديفلا ريغ ققحا يشاوح نمو -۳

 يأرلا ققحا رطاشي اًدحأ نأ نظأ امو « - مالسلا |مهيلع بلاط ينأ نب يلع نب نيسحلل

 نأ نوبغارل اننإو «ةمألا هذه مالعأ رهشأ نم مجرما نأ كلذو ةمجرتلا هذه ةميق يف

 لا لهأ بابش ديسب فيرعتلا يف هتيشاح نع نونغتسمو نوكي نمو ققحا فرعن
 .- هنع ىلاعت هللا ىضر -

 ام ريظن تاياور ةّدعو ةثيدحلا بتكلا يف درو ام هذخأ ققحملا ىلع ذخؤي امو - ٤

 « (ةعيشلا نايعأ» : نوكي نأ يضقي يملعلا قيقحتلا جينمو تی دقلا رداصملا يف درو

 «ةيوحنلا دصاقلارو ‹ خورف رمعل «بدألا خيرات»و «ةيبرعلا ةغللا دعاوق ي تاسارد»و

 «برعلا راعشأ مهف يف دشرلادو «يناتسبلا فراعم ةرئاد»و «ةيبرعلا ةغللا بادآ خيرات»و

 جهمو : لوقا « اهريغو يياهولا نودلخل «برعلا ءابدالا عجارم»و بيطلا هللا دبعل

 .ةيبدألا ةياورال رداصم ةثيدحلا بتكلا هذه نوكت نأ دعبتسب قيقحتلا

 اذهم تأرجا دقو ريغصلا ناويدلا اذه ىلع تقآ انأو يل تدب (طاقن) ةلمج - هذه

 . رخص بيتك لع مالكلا 2 ةلاطإلا ةفاخم ردقلا

 يئارماسلا يهاربإ .د : (ةيندرالا ةعماجلا) بادآلا ةيلك

 : يشاوحلا

 «يريبُلا لبْهَد وبأ مهنمو) : هّصَو «فلتؤملا» بحاص مالک ىلع (َّنأ) فرح لخدأ لَبْهَد يأ ناويد ققح لب (۱)
 . لاق ام دروأ مث  هتنبا يف لوقي ينارعألا نبا نع «هرداون» يف بلعث هل دشنأ

 يف هركذ ةئم ثالثو نيعبس ةنس يفوتملا رشب نب نسحلا - يدمآلا هلبقو هرک ذب درفنا يديبّرلا نوكي فيك مث (۷)
 !؟وکنرک ةعبط - ۱۱۷ ص  «فلتحلاو فلتؤملا» هباتك

 خيشلل ةمجرت «ةیدوعسلا دالبلا» ةديرج يف اًماع نیسمخ لبق رشن دقف « ةلحلا هذه بحاصل یرج اذه لثمو (۳)
 (نديل) ىلإ ةيبرعلا تاطوطخنا نم ةعومجمب بهذ ثبح هيلع ةمئاللاب اهيف یّحنا « يندلا يناولحلا نسح نب نيمأ
 نم هزج ةعلاطل  ةرونملا ةنيدملا يف  ةمكح فراع ةبتكم ةلحملا بحاص راز تاونس عضب دعبو كانه اهعابف
 نم ئجوفف « ةبتكملا تاطوطخم نيب هيلع .علطا ناك « يخوتتلا نسحملل :داوجألا تالعف نم داجتسملا» باتك

 فيرشلا دهع يف ةنيدملا نم جرخأ يذلا يكرتلا يلاولا ءيرخف هذخأ ام باتكلا نأب ةبتکلا ربدم لبق
 خيشلا ثدج ىلع تامحرلا لزنتسي ةنيدلا يف ردصت تناكو هةرونملا ةنيدملا» ةديرج يف ًالاقم بتكف ! !نيسحلا
 ترسیو «اًعوبطم اًسرهف اه تعضوو اهتظفح ةنيمأ بأ يف تاطوطخلا نم ةبخنلا كلت عضو يذلا «يناولحلا
 . (۳۰۳ ص لوألا ةنسلا «برعلا» رظنا) ابنم اهيلع عالطالا موري ام ىلع عالطالا ثحاب لكل
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 نم ةلسلسب ةفيحصلا هذه ءارق دبعلا يلع دمحم لیلا انذاتسأ یفاو]

 - ۳۹۵ص ۱۵ س :برعلا»  (ةمقلا يف ءاسن) ناونعب .ةعتمملا ثيداحألا

 .-.۳۷۰ ص ۱۲ س ىلإ

 رخآ ناونعب « ةلسلسلا كلت تاقلح لصاويو ۰ ثيداحألا كلت يلاوي وه اهو
 ۱ .[(ةمقلا يف لاجرر

 قارشإ لبق الإ تّیَمن ىتح اولسک امو ىبحص اتق ترداب

 «رباج نب تباث»

 قارحم فيصلا روهش يف ةناحض  ةزراب حمرلا نانسك (ةّمِق) و

 « ةياغلا غولب يف اهؤانبأ قباستی « اهدحم قوس جاور ىدلو « امنع ناوفنع يف مألا
 نم رشبلا هل ىعسي ام عيمجو 3 تالاحا فلتخم يف « قبسلا بصق ةزايح يف نوسفانتيو

 نورحسي نيذلا ءابطنلاو « ميناغأب بابلألا نوفي نيذلا ءارعشلا ايف دجتف .تاياغ
 تايارو « راغل ليلكأب كراعلا تاحاس نم نوجرخي نيذلا ةداقلاو « مهنايبب لوقعلا

 ةزع لين ي ةبغرو « لاهل ابلط « رافقلا نوبوحيو «راحبلا نوبكري نيذلا راجتلاو «رصنلا
 نيصحلا جايسلا نومیقیو « ةمألا ةمظعل بلصلا ساسألا نونبي نيذلا ءاملعلا مث « ىنغلا

 . نامزلا تابلقتو « مايألا ثداوح ىلع ةزيزع اهئاقبل

 نم یرت ةسائرلا لبج دوعص ىلإ فئاوطلا هذه نم ةفئاط لك ءانبأ نيب قاّبسلا .يفو

 لصو يذلا ليلقلا ليلقلاو « حفسلا لصوف دقت نمو « لبجلا ىندأ فقوف همدق تلك
 هوذح يذَتَحَي نمل اجذوغو « هرونب ءادتهالا دارأ نمل سارين اهقوف مقيف « ةمقلا ىلإ

 . هلاونم ىلع جسنيو

 ىلوألا ةيلهاجلا ذنم « ءارعشلا نم ةفلؤملا فالآلا لب تائملا دجت  ًالثم - رعشلا ی
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 ةهجو لكل ناکو « اوبرطأو ایا ةعئارلا مي اش نيذلا « ةيبرعلا ةمألا ةايح يف
 العلا ةمقلا ىلإ لصو يذلا اذ نم نكلو «هيف داجأو هوحن احن ىحنمو الا هجوت
 ءاعئار ًالثم سانلا نيب مب راسف بولقلا هب تفغشو «مالقألاو ةنسلألا هرعشب "تلخ

 لجرلا كلذ هنإ ؟اناتفل ادشرمو انتمأ بابشل اّیرم ات نأ هل قحو « ةليمج ةكحو
 لئاسر هتءاجف ابر دحأ يوت اًميح هعزفاب لب ةشهدلاب هئادعا دشأ بيصأ يذلا

 ۱ : يبنتلا يب يدب دق ام لکو . يا

 7 : هل 1 ,
 بلا ىلإ يلاماب هيف تعرف اب ينءاج ىح ةریزجلا یوط

۱ 

 يب قرشي داك ی ناب تقرش المآأ هقدص يل عدي مل اذإ ىتح زا ریل رم رم

 يويندلا دولخلا يف اه لعجو «اهساربن لعشأو ءاهّساسأ یوسف ةيبرعلا ةغللا امآ
 اًدهاز هتايح شاع يذلا « يديهارفلا دّمْحَأ رب لیلا : ضرألا تاغل لك هنود اًناكم
 اع ام هيوبيس عمج يذلا وحل أو « ةيوغللا مجاعملل رکتبم لوأ ناك دقف « ادباع

 . «باتکلا» يف هنم

 وهو .ةيبرعلا ةغللا ةمت قوف میری نوردابلا ردابو « نوعاسلا ىعس امهم ليلخلاف
 .اًضيأ ةدابعلاو داهجلا يف لب اهدحو ةغللا يف ال جذومن

 ذخأ نأ دعب « يربطلا نيخرؤملا خيش قوف ولعی نأ ييرفم ىتف عاطتسا خبراتلا ينو

 ‹ قئاقحلاب صصقلاو « نيمسلاب ثغلا نوطلخي مهنآ نيخرؤملا نم هبارضأ ىلعو هيلع
 يف «هتمدقم» بتك نأ دعب «ةيملاع ةف ىلإ قبسيل مهتراو عفترا لب .عقاولاب لايخلاو

 , ةماوتو خیراتلا ونص عامجالا ماع وهو « هيلإ سی مل اًملع اهب سسا يتلا خيراتلا ورع ور 5 و ص ھل م ۰

 .نودلح نبا وه مكلاذ

 ركتبي مل يذلا انيس نبا نكلو «يزارلاو انيس نبا ةمقلا ىلع سفانتي بطلا يفو
 . ابف دحأ هعزاني ال ةفسلفلا ةمت هل تّیقِب نادیلا اذه يف يزارلا راكتبا

 ةيضرألا ةركلا طيحم ساق يذلا « ىنوريبلا انبابش يداهو انئالع ةودق كلفلا يفو
 تبیجعلا تالآلا ىذ نامزلا اذه يف تبثو «دنهلا يف رحبلا لحاس ىلع لبج لظب
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 .ةريسب ةفاسم يف الإ ةقدلا هفلاخت مل اًحيحص ناك سايقلا كلاذ نأ « ةديدجلا تارکتبلاو
 نام اذه سومش هت هتفسك ناو ار ر ه هتلعج + ىرخأ دما ب بناج ىلإ

 + لوق هنإ ع مهاوس نو نود مهنع نیایش ثخ نآ بحي نيذلاو ؛ ةيلاعلا

 ملل دْجَمْلا سبل فأل ُدْجَمْلا 2٠ يل لِئاوَق يمالثأو ءتنَجَر ىح
 « اهناّصغأ عنوت ةباطخلاو « هراَمُث وكزت رعشلا لعجت يتلا يه بورحلا نيدايم نإ

 انهو .اهلهأل ىقبت دالبلاو « هباحصأ ىلع ظفحي لاملاو « ديفيو رمثيل هنمأ هل ظفحب ملعلاو
 1 م 2 8 ر یک 3 £ ¢

 مییف قدصي نم نوكي نأو « ةريصبلا ذافنو « ةديكملا ةوقو « ةليحلا ةعس : يه « ناکلا

 : يدايإلا طبل" لوق
 ۳ هر وه م رل ر مر و و رو هو ر

 اعلطضم برَحلا رماب عارذلا بحر كرد هلل - مکرُما اودلقو

 اعشخ هب ةوركم ضع اإ الو  ُهَدَعَس شیلا ءاعر نإ <« اقر آل
 محرم م 6 و 31 د هر ر ملل ۵ ۶ مه 2 8 و سلا سول كاسل

 بم ادع اًعبشم نمکی هرطشا مدل اذه بلخي لازام
 ورم سم 0 هادم هم

5 

 فلج ةلأسملاو فاو يفق ةيضقلا رهظتل : دهاوشلاب تلو «ةلثمألا برضو

 . ةحاشلا انممقل هراتخن نم رايتخا يف رذعنلو

 سانلا عمتجاو « ایهنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ ةزانج نم باطخلا نب رمع غرف

 عم قارعلا ىلإ جورخلل سانلا وعدي - ةالصلا مقت الو - رمع ماقف « حبصلا ةالصل

 تعمتجا نأ دعب « اًنيغتسم اًخرصتسم ةنيدملا ىلإ دفو يذلا يناييشلا ةثراح نب ىّسملا
 « دیلولا نب دلاخ عم قارعلا اولخد نيذلا « نيملسملا ةدابا ىلع تمزعو ۰ س سراف هيلع

 دقف ؛دَحَأ بج لو لانه هشيج ةيقب مم یا اکرات ماشلا ىلإ باهذلاب رمأ يذلا

 ةوقو « سرفلا ناطلس ةدشل « ( مهلإ اههرک او «نيملسملا ىلع هوجولا لقثأ سراف ُهْجَو ناك

 بدن عبارلا مويلا ناك الف « مايأ ةثالث هتوعد رركر مع نكل .مألا مهرهقو « مهتکوش

 سانلا عَباَتتو « يفقَلا دوعسم نب ديبع وبأ باجأ نم وأ ناكف « قارعلا ىلإ سانلا
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 . هدیعب

 ر یه نم اس نع اجر میترا : ع لق دك ضيج خلال

 يأ ْتْعَب ناكف .ةباجإ إلو الإ مييلع مال هلا لمف ال هاو ال : لاقف ءراصنألا

 . هتفالخ يف رمع هريس شيج وأ ديبع

 ثعبو «تارفلا ئطاش ىلع «ةفوكلا نم بيرق عضوم يف سرفلاب ديبع وبأ ىقتلاو
 نوت نأ امإو «روبعلاو مکعدنو انيلإ رها اوربعت نأ اما : لوقب نیملسملل سرفلا دئاق

 اجا نونوکی ال : لاقو يا جت «روبعلا نع ديبعابأ انا یه . مكيلإ ربعت

 «نيملسملا نم نوريثك هعم دهشتساو «ديبع وبأ دهشتسا ةكرعملا ةحاس ينو .انم توملا ىلع

 : ليق دقو .ربألا يف هنم نوريثك قرغ .يذلا شيجلا مزهناو

 رم

 ٍرْهَّدلاَو ثیاوحلا بیر ىلع دالج انا ةبزرلا اَنْيِف ْتَمْظَع دف

 جا ني ايل اذآم رح اف لع يشن تل یت رجلا ىلع
 ال ام «هتفداص يتلا عئاقولا لك كلاذ ىلع دهشت « اًمادقم اًعاجش ناك دی ابأ نإ

 وطَخلا لبق هلجرل ردقي یاهدلا ديدش «ةليحلا عساو ناكأ نكلو ءهركذل لاحم

 ؟ اهعضوم

 « (ايقيرفأ) لامش يف اًدهاج مهقربِ) نم جرخ يذلا « عفان نب ةبّقَع ديبع ينأ لثمو
 اذه ءارو اضرا تم ول : لاقو ءالا يف هناصح عقد هغلب الف « طيحلا بوص اهقرتخاف
 يتلا (ناوريقلا) ةنيدم ىلإ اًعجار دا مث .هللا لیبس يف ایزاغ ترسل اهيلإ لصأ رحبلا

 ابأ نكلو < ُهّنم ُهَمَقَت رْمَأل ديدحلاب (رجاهملا وبأ) قباسلا (ايقيرفأ) يلاو یکم ءاهانب
 ربربلا يعزل ناسحإلاب هحصن دقل «هريمأل ةحيصنلا نم لوبكلا هعنمت مل رجاهل
 ذئدنعو «ةبقع ىلع دقحف «هنامأو ةليسكب فختسا لب «ةبقع لب مل « ( ةليسك)

 ةبقع راس الف « اًضيأ مسی ملف هردغ ةيشخ ةليسك ثوب نأ ةبقع نم رجاهما وبأ بلط

 دحأ قبي مل هنأب هنم ةقث « اجوف اًجوف اومدقتي نأ هباحصأ رمأو «ناوريقلا ىلإ اًعجار

 وبأ لاقف (ةليسك) هيلع جرخ «نوصحلا دحأ ىلإ هلاجر نم ليلق عم راسو ؛هبناج یش
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 یحنتف ةبقع هيلإ فحزف «هعمج ىوقي نأ لبق ُهْلِجاَع : ديدحلاب یئوم وهو «رجاهملا

 : يفقثلا نجحم يأ لوقب رجاهملا وبأ لثمتف «هعمج ىوقيل (ةليسك)
£ 

 اًيِتاَنو یلَع ادودشم كراو تا ليَحْلا يدر نآ 8 یفک ت ت ر ھو 9° م مس هم
 ا ۳ س

 املا مصت يود نم عراصم تعاو ُديِدَحْلا يناتع تن اَذِإ

 انأو ءمهزمأب مقو «نيملسملاب تنآ قحا : ةبقعل لاقف «هقلطا هلو ةبقع غلب الف

 نوملسملاو ةبقع رسكو ؛ةداهشلا ديرأ ای انأو : لاقو « هبقع لعفي ملف «ةقداهشلا می

 مهم تلقب «مهعیمج نوملسلا لب « مهولتاقو ءربربلا ىلإ اومدقتو « مهفويس نافجأ

 ٠ .دحأ

 ناكل ءاديحو دابتجالابو ءاًدرفنم صالخالابو ءاهدحو ةعاجشلاب رومألا تناكول

 ينأ عم لوقي بورحلا خب رات نکل « ؛نيملسما خيرات اهنرع نياق يوبخ ديبع وبأو ةبقع

 ١ لحمل يهو الو وهم ناجا ةَعاَجَش لبق يارلا ر سل ۶ رور سرع لع رو 8# اس م ساه و ت
 ی ر ةّرم سفَل اًعّمَتْجا امه اف ف 7-3 ا

 : يديحوتلا نايح وبأ «ةسناولاو عاّنمإلا» باتک بحاص لوقی ینعلا اذه يفو
 نبا لاقف صخاب ةناهتسالا ةلقو « ظقيتلاو مزحلاو برحلا يف يأرلا ثيدح ةليل ىرجو

 ینسیع نب يلع نأ كل اذو نومألاو نيمألا مای یرج مالک نسحتسا انآ : بتاکلا دیبع

 لأس «دادغب نم نيسحلا نب , رهاط برح ىلإ ةجوب امل  نيمألا شيج دئاق - ناهام نبا
 امو : لاقف .دجم هنا : اولاقف - نومألا شيج دئاق  رهاط نع ّيّرلا نم اودرو اًموق
 ام هللاو : هباحصأل لاق مث «يران نم ةرارشو « يناصغأ نم ةكوش وه ان ؟ رهاط
 ةَبَقَع انروبع هغلبي نأ الإ ةفصاعلا حيرلا نم رجشلا فاصقنا فص نأ نیو مكني
 ناف «دوسألا ءاقل ىلع اه ربص ال بلاعثلاو ءحاطتلا ىلع ىوُقَت ال لاخّسلا نأل «نادمَه

 . حامرلا ةنسأو ءفويسلا تال ضرعم لوأ نكي هعضومب رهاط می
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 + يناوتلاب ساستال رک اسعلا َّنِإ «ريمألا اهيأ : ىسيع نب يلعل يلع نب ىبحي لاقق
 ليسلا نم ةلهنلاو مرض تراص امر ةيفخلا ةرارشلا نإو «رارتغالاب ردت ال بورحلاو

 . امیظع ارحب تراص اعر

 نيسحلا نب رهاط شيج برحل هجورخ يف هعم لمح اذه ناهام نبا نأ بجع نمو

 هذّيقف كيلا نومألا راص نإ : تلاق ثيح نيمألا ّمأ ةد هيلإ هتعفد « ةّضف نم اد

 رک اور مل ممنأ دادغب خياشم ركذو . ترم ام لثم ُلَمْفَس : اه لاقف لا اذهب

 لاعأ لو ىتأ ىتح راسو ؛هرکسع نم اًحالسو ةع و اعارک هرفأو الاجر رثکا

 يف هئاقلل (يرلا) نم رهاط جرخو - رثألا نب را لوقب امك - لایتحالا لیلق وهو - (يزلا)

 ` . سراف فالا ةعبرأ نم لقأ

 یسیع نب يلع طایتحا ةلقو « رهاط ریل نسح نم ناك ام يورت خيرأتلا بک نإ

 ربخ درو الو ,رهاط راصتناو ؛هلتقم ىلإ تدا «شیطو ةقاح نم بکترا امو ناهام نب
 ينعد كليو : هربخأ يذلل لاق - كمسلا داطصب وهو - دیشرلا نب نيمألا ىلع هلتقم

 نيمألا اذه ةفالخ ْتلاز اذكهو . بیش تدص ام انأو نيتكمس داطصا دق ارثوك ناف
 . هشويج دئاق ةليح ةلقو هشيطب

 نم انس ناکو  ملس نب مشاه نع ينارعألا نبا ثّدح : : را اذهب انثيدح منو

 ىلع - فرفرب - ٌرشرَسي ءاکلا لعجف « ءاكم صيب ةيَح تلکا : لاق لا يذ طهر

 هک ابف يف ی هب اتو هديرت اهاف تحف اذإ ىتح « اهم ویو اهم

 . تنام یّتح اهتلحم تذخأف

 دبعلا يلع دمحم : تيوكلا



 ارت بلاو را ( وا )

۳ - 

  _-۵ص ٩۸٩ —:

 اهمیمنو اهلاوقا یدعلا بیبد هدو ربعي ل نم اباب اف مر 7 ر ع ا ھه رم Ra ۶ ربعك ما

 : اذکه تببلا ردص ققحا دروآ

 مس حب

 !؟ هدو ريغب ل انابا ف

5 
2 

 : روحو ؛نزولا مقتسم ريغ وهو تيبلا درو اذكه) : شمالا ي بتكو

 ا مقتسب یتح - بابشلا بطاخي .ًالحار ايأ : دصقیو انياب ايف : وأ

 يبأي :نودیری ءاّمأو ؛اباب : لوقت برعلا ناو باب اي) ىلع مالکلا مدقت -۱ 3 f> ع 3
 ؛نآرقلا يناعم» باتک يف ءارفلا رکذ اك «ترجَعا ايوا : نارقلا يف هنمو .يماو 07 9 ۰ 4ھ ور 2 ۳ میم ۰ 13
 سم ۱۷ ۱ ص

 نوریغب ال ءادعألا نأب اهفصیو . یی ا دقيف «یّدعس هتبوبم دصقي رعاشلا - ۲

 لدي تايبألا قایسو :ققحا مهوت اك «بابشلا دصقي الو . مهيئاعو مهلا وقأب اهدو
 . ىَدْعَس یعب هنأ ىلع

 :-. ٩۹۱ : ص ۲

 اهمیدب مث : قالحعألا 7 نم نوکت

 .(قالعالا نم نوکی) : ةعوبطلا ي درو اك ال

 . تیبلا ردص يف (ةميش) ىلإ عجري ريمضلا ذإ



 : - ۱۹۰ : ص- ۷
 ةعريص لک ىلع تفاک اصعلا اذإ
 : لصألا يف اک اذه باوص

 َةَعْرِص لک ىلع تناك اّصَّعلا ام اذإ

 : هلوأ يذلا رجلا : ۱۹١ : ص- ۸

 اجاعو ىَنَحْلا ثيح القاعو اجاوس تزواج دق ابّیلاب

 ةملکو تونس رغ ءهنم ريخألاو لوألا رطشلا «برعلا داللب) باتك بحاص دروآ

 مالکلا يو زجرلا اذه يف :نيعضوم يف يرجما باتک يف ةروصلا هذ تدرو (جَلْزَع)

 «بتکلا نم رثک يف (زلاجع) هعمجو يرجهلا باتكر يغ يف (زلجع) مسا دروو

 باتك نع لوقنم وهو «ةّيرض ىمح ىلع مالكلا يف يركبلل «مجعتسا ام مجعم» ابنمو
 كلاذل ىلوألا ةروصلا له يردأ الف - باتکلا كلاذ نم انيلإ لصب مل امم - يرجهلا

 ةريثك رداصم يف مسالا دورو اذه ديؤيو (زلجع ) فيرحت يه وأ «هيف ةغل ( جلزع) مسالا
 . هريغو ريرج رعش يو « يثرحلل (كسانلا» باتکو ( تبرعلا دالبر باتکک

 نآلا فورعلا عضوم ا هنأ نيثحابلا دحأ ىريو ءمسألا اه نآلا افورعم سیل زلجعو

 ةنيدم برغ بونج سیمغلا لامر يف ةمرلا يداول ةيلامثلا ةفضلا ىلع برا ساب

 . اهدعب امو ۱۱۰۳ص - (مصقلا دالب» رظنا  ةديرب

 برق جلزع) : ةيشاحلا يف لاق نيح هاطخ ققحلا رركو : -۱۹۰ : ص - ۹

 مضلاب بحر) :-۲۸ ص  هلوق دصقي (55) مقر رظنا ليذه دالب نم بحر راثب
 : ققحا كردي ملو «عالطالا دصارم» باتك ىلإ لاحأو (ليذه دالب يف عضوم

 .ةدع تايمسم ىلع قلطي دق مسالا نأ -۱

 لقاعو جاوس لعب دج لفسأ 2 عمي يرجه ا مالك يف دراولا بحر نأ - ا
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 .مصقلا برغ ي ةقورعم لازت هل عضاوملا ةده لكو «نیتمأرو

 لاش طاهر يداو برقب مهدالب نم يذلا بحرو .زاجحلا يب عقت لیذه دالب - ۳

 هنأ نيثحابلا دحأ یریو ییصقلا دالب يف عقيف يرجما هركذ يذلا بحر اما .ةكم
 لاش عقی ؛ عرازمو رابآ هيف تناك « عساو وج وهو (قَيوُدُمْلا) مس نالا فورعلا عضولا

 (ممصقلا دالب» رظنا  ةتس وحنب ةزينع ةنيدم لاهش ي «لايكأ ةثالث وحنب ملا يداو

 .- ۲۲۲۹ ص

 : دهن ريهز - يريهزلا رمع نأ مش ف : ۱٩۱ : ص - ۰

 فوْجَألا لّييملف < هلص روُدصَف اك لیخشاب كِلْيَل َلوُطاَي
22 

 2م

 مهدالب يف نيقاب نولازي ال نيذلا ریز يب دالب يف «دجن يونج يف عضاولا هذه
 ةعجنلا دعبأ دقف ققحا اّمأ ءناطحق دالب نآلا فرعي ایف ریسع دالب فرش ةعقاولا

 لو - (اهنم لايمأ ةتس ىلع « ةنيدلا برق نيع مسا  لخن ريغصت  لْيَخّنلا) : لاق ثيح
 ىلع لدي ام اذه ريغ ليخنلا نع هيف درو يذلا «عالطالا دصارم» وهو ؛هردصم رك ذي

 . دحاو عضوم ىلع ال ؛عضاوم ىلع قلطي مسالا نا

 دعیب ةميدقلا تافلؤملا يف ريثكركذ هل يذلاو « ةنيدملا برقب يذلا مضولا نأ عقاولاو

 (اًميدق لخن) ةيكانحلا برغ عقب وکسم «افورعم لازي الو «لايمألا تارشع ةنيدملا نع
 برقب - لیلا وذ كانهو «ةئيدملا ىلإ هجتملا قيرطلا هعزجي ٍداو رهو «لايمأ ةرشع وحنب
 قبلا ىمح فصو يف يدوهمسلاو يركبلا هلقن يذلا يرجمللا مالك يف درو _ ةذّبَرلا
 رظنا ۱۱۲ ص «ةريزجلا ةفص» يف ينادمحلا هركذ دقو .جحْذَم دالب يف ليلا وذو
 . ٤٥۱و ۱۵۳ ص ٩ س (ترعلا)

 .اهركذل لاجثا مستی ال - لیلا يذب یمست یرخآ عضاومو

 : ۱۹۱ : ص۱

 مو 9 و ۵ سر قسم مس 2

 فّجالا خاتملا ىلع .رسالا راع بناج نع بنا ْتلِلَم اذاو

 .(رسألا نع ةعوبطملا يف درو اك ال
7 2۰۳ 



 يف رقتسي ال وهف « را ءادب باصلا ريعبلا : ٌسألاو رجضلاو لا: ٌرَعْلا
 8 خانملا

 0 : س۱۹۱ : ضصاالالا

 فوَقُمْلا ٍروُدَمْلاب ةّلالخلا يحأل نکا ملو ریتم اب يب َتْرَدَغَو ا 0 رام ص يف ما هام تاس

 .(فرعملا روذعلاب) : ةعوبطملا يف ءاج اك ال
 : ةحفصلا هذه يف عيبطتلا نمو

 , دهم : باوصلاو دهف س ۱

 . دسألا : باوصلاو يدسألا ~۲

 .ريئتسم اي : باوصلاو ریتتسم ايا“

 :-- ۱۹۲ : ص-۳۴

 فشكي مل اهلی مياس برحلاو لاس كيو بنشر تخرت اإ

 .لصألا يف ام رييغتل يعاد الو (و) تيبلا لوأ ىلإ ققحا فاضأ
 : ۱۹۲ : ص۶

 7 # ررر كرو ہہ 2 3 20 3

 و وو سیب رجس 2 ۳ يفلكتو ةوادع هن تعمجف ةوادعو ةوخلن كب تین

 ص۵ : ۱٩۹۲ :

 و و رو ور © اف ر 2

 فِطْعَتو ُموُنَعْلا هب ردن ارغن . اهّبغب ٌَنَبَرْسَتَل رييس اي

 . هرک ذب ليطأ ال امم «فيرحتلا ريثك ةعوبطملا يف تيبلا اذه درو

 : 1۹۲ : ص ۹

 فصژاو بت راف « ةّيشعلا لو ادع ال نا : جاجحا ويا اَعَدَو
3 

 م

6۰ 



 دقتعا) : لاقف ةيشاحلا يف هحالصا لواحو (جاجحلا اعدو) : تیبلا ققحا أرق
 0 3 8 ٤ ع . ع 2

 .هتءارق نسحأ نمل لصألا يف ام ملسألاو ! !(ىنعملاو نزولل ملسأ  ادغ انل نآ : نأ

 : ۱٩۹۳ : ص ۷

 ها راو م ر ۳ م« ور سلسل ع

 تندئت اتشنو .اهللشت افك ضممرم ءامد يف كضوخ َكلاَرضَأ

 .(كضوح كارغأ) : ةعوبطملا يف اك ال

 اهفندأو تفند «دهن نم : ضمرم) : اهباوصف لصألا يف تدرو يتلا ةيشاحلا امأ

 .ةعوبطملا يف ءاج اك ال (اهحراج

 : ۱4۳ : ص 4

 فرسملا ديجب قم بنذلاو

 . ةعوبطملا يف اك (فلتعم) ال
 :- ۱٩۳ : ص۹

 . اهراذ يئاَنت ىلع كيلا اوُحَّبَص

 . ةعوبطلا يف اك (يدانت .. دیتعلا) ال

 :تس ۱۹8 : ص ۰

 اوج دودج نم "تراز تاک
 طاخ هقیلعت ءاج اذغو «ةئطاخ ققحا ةءارقو . ةعوبطلا يف اك (ثراوت) : ال

 .(دعسأ) ةملك هريسفت اذكو . اًضيأ

: ٩۹6 :- 5 

 بل م 6إ بتا نخ ٠ ييو ول تح اب ی | صار
 .(لوحزلا) : ال



 : س ٩۹6 : ص۷۲

 رض هس

 فرشملا دعب مش ښاي يف هءاجن مولا الو ریمل اَجَنو

 .(مش مفاي) : ال
 : س٩۱۹ : ص ۳

 تن ملل حل ٍرَصَبْلاب ترظنو

 : شمافا يف بتکو «نیسوق نيب (مل) عضو ققحملا نکلو «لصألا يف درو اذك
 : ةعوبطلا يف تدرو (تملع) ةملکو (ل) فذحم اهارق هناکف (فلخي الا : زوجم)
 ..(تلمع)

 تلخی ْمَل اهبابج ن ا

 4٤4-ص : ۱۹۵ :

 ساه

 تيل
  ۳ aرا نرس و مار ر ر 8 م هاش 2 م ورو م ارت م

 يفسوبي ای ةرظن رظنتف « تیلج دیاتف تاد موي رباقملا

 شماه يف ءاج اذفو تاجهللا لیجستبیّنعی يرجه لا نكلو (دئاتق) : ةعوبطملا يف

 . فسوي يف يأ هت ةغل نيسلا حتف) : ةعوبطلا يف افرع درو ام  لصألا

 : 595 : صم ۵

 ٍفّلعْلا ضیم ضاضفک ... هلو ماه بش طعما مس
 . زجعلا لوأ يف (تریاطتف) : ةملك ةفاضاب تيبلا یقتسو : لصألا يف اذک

 : 595 : ص۲

 فصخاق ًالإو هفت نإ . ًاللحُم تدرا ام ْثَدَح نآ لم

 . فیرحتلا نم ةعوبطلا ي ءاج ام داریال يعاد الو

 .(بذكا) : (فصخاف) ةملك ىلع لصألا شماه يفو

 ۱ (ةلص ثيدحلل)

 رساخا دمح



 رج قارلار شا
 (ه۱۳۸۵ / ...)

 میسق) ب تتحلاف « ةمركملا ةكمب (يدوعسلا دهعملا) تلخد ه ۱۳4۹ ماع ي7

 نیذلایخیاشم نم ناكو « ءاضقلا يف اًصصختم هيف ةساردلا تلمكأو (صصختلا

 هللا همحر ناكو « ةزمح قازرلا دبع نب دمحم خيشلا ذاتسألا دهعلا يف سيردتلاب نوموقب

 موقي ناك ناذللا نالعلا اهو ميركلا نارقلا ريسفتبو « يوبنلا ثيدحلاب هملع ةعس عم

 ثحيو « اتك ةعلاطم رثكي « ةثيدحلا ةفاقثلاب مالالا نم مظع بناج ىلع  |هسيردتب

 بايغ يف ةثيدح ا مولعلا ضعب :سيردت ىلوتي دقو « فحصلا ىلع عالطالا ىلع بالطلا
 يف مظنملا ديربلا رثأ) لثم ةايح اب ةلص يذ عوضوم يف ةباتكلا راتخيف « ءاشنإالاك اهسردم
 كلاذ عم وه مث مهتساردب قلعتت يلا تالاقلا ضعب بالطلا ىلع ارقي دقو (ةماعلا ةايحلا

 تامس زربتو «رورسلا اهايحم ىلع حفطي ةعلط وذ « عضاوتلا نم ةميظع ةجرد ىلع

 ضعب ةساردل مهنم ريثك هاجّنا نر اذ « بالطلا ىلإ ام ناك ثيحب « ةبيطلاو ةحامسلا

 (ةيفارغحلا) ك بايترا ةرظن ءاملعلا ضعب نم اهيلإ ٌرَظْنُي ناك يتلا ةيرصعلا مولعلا

 . ( كلفلا)و

 رضحأ لب ۰ سردلا ءانثأ هب يعاجاب ىتكأ الف « خیشلاب هتلص تيوق نم تنکو
 عمتجاو « ةفورعلا ثيدحلا بتک دحا ي عينصلا ناملس خيشلا ةءارقب « مرحلا يف هسورد

 هنم ريعتسا دقو « مرحلاب ةقحلم تناك يلا رجحلا نم (تاعاسلا ةرجح) ي رصعلا دعب هب

 . ةّصاخلا ينوؤش ضعب يف هريشتسا دقو  فحصلا وأ بتكلا ضعب

 نيح نينسب كلاذ دعب الإ ةيقابلا رادلا ىلإ هلاقتناب ملعأ مل ثيح « نامزلا اننيب قّرف مث

 ذاتسألا ميركلا خألا نم تبلط دقو بوطخو نح نم هب تيلتبا امدعب توريب نم تدع
 «برعلا» ةلحم ءارق جی نأ - خيشلاب ةيوق ةلص اذ ناكو - يمظاكلا يلع دمحأ

 : [اب ًاروکشم لضفأف هتمجرتب



 يهتنيو رصع (اهنب) زكرمل ةعباتلا رماع رفک ةيرق يف ةزمح قازرلا دبع دمحم خيشلا دلو

 رکذ مدع هعبطو هقلخ نم ناکو لوسرلا لا ةلالس نم هنأ يأ ميركلا لوسرلا ىلإ ةبسن
 اًدحأ عفرت ال باسنألا نأ هتايح لاوط اهشاع يلا هتديقعو هأدبم نأل « هبسن نع ءيش

 دعبلاو : ةعادولاو ةحامسلا |هيلع بلغت « نيمبرك نيوبأ نيب ينير طسو يف یر دقو
 ىلإ امو ‹ ةقيقحاو عقاولا نم برها مدعو « لمعلاو لوقلا يف ةحارصلاو « ديقعتلا نع

 لضفأو لالخلا ريح اهتلمج يف يه لالخ نم يورقلا يثيرلا طسولا هيلع هضرفي ام كلاذ
 ... تامسلا

 لظو هتايح يف  ىلاعت هللا همحر ةزمح قازرلا دبع دمحم خيشلا ناك كلذكو

 ةفرخزو « ةئيدملا بَّحَص نيب ةرهاقلا يف شاعو « ةرضاحلا ىلإ لقتنا نأ دعب ىتح كلاذك

 ریغتت مل هلك اذه عم (ةيطارقتسروالا) تاقبطلا نم فرا باحصأ ةرصاعمو « ةراضحلا

 كسقلاو « ةحارصلاو ةملاسملاو ةحاوسلا يف هقلخ نع دج مو هتاعابطناو  خیشلا لاصخ

 . ىوقتلاو عرولا لهأ تافصو قالخألا مراكمب

 : هليصحنو هتسارد

 تناكو ةيرقلا باك يف مركلا نآرقلاو هباتكلاو ةءارقلا نم ىلوألا يدابملا ىّقلت دقل
 بناوج يف عسوتلاو ةفرعلا لوقحو « ماعلا لحارم نم اهدعب ال ادادعا یدابلا كلت

 ... ةيضايرلاو ةيبرعلاو ةينيدلا ةساردلا

 یتف « دلو هدنع ناسنا لک ةينمأو « دلاو لک ملح وه ةنانكلا ضرأ يف رهزألا ناكو

 ظفحك « هتبلط يف ةبولطملا طورشلا هيف ترفوتو ؛رهزالا يف لوبقلا نس دلولا غلب
 مولع يف بلاطلا حردتيف  هدلولو هل ةرخفم كلاذ ناكو ؛رهزالاب هوبا هقحلا « نارقلا

 ةفاقثلا ةيوقتل « عورفو لوصا نم مولعلا هذه هبلطتت امو <« ةيبرعلا ةغللاو نيدلا
 ال ةمالع هنم جرختملا حبصي ىتح « ةفرعلا نم بالطلا ديصر مخضتو « ةيمالسإلا

 كئلوأ دحأ ةزمح قازرلادبع دمحم خيشلا ناك كلاذكو ... هناديم يف رابغ هل قمی

 همم



 يف رهزألا خیاشم ناکو « يرشبلا ملس خيشلا رهزألا خيش دهع يف رهزألا اولخد نيذلا
 عرف قازرلا دبع دمحم خيشلا ناكو « قيقحتلاو يملعلا لاجلا يف لحاطف مايألا كلت
 ىلع بود « ةهيدبلا روضحب اًفورعم ناك اك هنارقأ ىلع اًمدقتمو « ةيوقلا لوصألا كلتل
 . اهنم ةدافالاو هقيقحتب اهلحو ةصيوعلا ةيملعلا لئاسملا رحب يف صوغلاو ليصحتلا

 : داشرإلاو ةوعدلا رادب خيشلا قاحتلإ

 ثعبل (داشرالاو ةوعدلا راد) مساب ةسردم ًاشنأ هللا همحر - اضر ديشر دیسلا ناك

 نيقحتلملا يف ةيمالسإلا ةوعدلا حور ثبو « ةيدمحملا ةنسلا ءايحإو <« ةيمالسإلا ةركفلا
 . ةلقتسم ءارا يف ةحيحصلا ةيفلسلا ةديقعلا رشنل ةحلاص ةعاج نيوكتو ءاهب -

 نم هجرخت دعب اب قحتلاف قازرلادبع دمحم خيشلل ةسردملا هذه ةركف تقارو
 - ةنسلاو باتکلا عم ةيشمتملا « ةروطتلا ةيمالسإلا ةفاقثلا نم ةدازتسالل ءرهزألا

 « ةيوبنلا ةنسلاب هلاغتشا ةروك اب رادلا هذه يف هتسارد تناكو (ه )٠١ ۱۳٤ ةنس كلاذو

 ‹ ةنراقملاو طابنتسالا ةكلم هل يذلا ملاعلاو ؛ نکمتلا فراعلا فوکع اهيلع فوکعلاو

 رادلا ريدم نيبو هنيب ةلصلا تقثوت داشرالاو ةوعدلا راد بالط هئالمز ىلع هزابتمالو

 ديلقتلا نم ررحتلا يف هترکفب نيعبشتملا نم راصو - هللا همحر - اضر ديشر دیسلا

 نود ةرهطلا ةنسلا ىد ذخألاو « ةينيدلا ةيملعلا لئاسملل لیلدلا ةفرعم نود « ىمعألا

 ترهطلا ةنسلل ةحيرص ةفلاخم هيف ناك ولو بهذمب بهذقلا وأ « هیقف يار نع ثحب
 - مطوق اًعيمج مهلع تبث دقو « مهسفنأ ةعبرألا ةمئألا ىتح همذ يذلا وه ديلقتلا اذهو

 .(يبهذم وهف ثيدحلا حص اذإ) ظافلالا يف فالتخا عم

 قازرلا دبع دمحم خيشلا فرعت اف ةلامزلا دعاقم ىلعو داشرالاو ةوعدلا راد يو

 يف هتبالصل هللا يف يذوُأ يذلاو هللا ىلإ ةيعادلا حمسلا وبأ رهاظلا دبع خيشلاب ةزمح

 كلاذ لك نم جرخ هنكلو « ةينثولا بساورو عدبلا ىلع هراكنإ ةدشو « قحلاب كسقلا
 نيلصملا ةمامإل ريتخاف « مینیب نم جرجا هل هلا نسحأو « ةماركلا روفوم سأرلا عوفرم
 . ايندلا عاقب ريخ « ةفرشملا ةبعكلا َماَمُأ مارحلا دجسلاب



 حمسلا وبأ دمحم رهاظلا دبع خيشلاب ةزمح قازرلا دبع دمحم خيشلا ةفرعم تناكو

 . ايب ةرهاصلاب تالصلا تقئوت مث داشرإلاو ةوعدلا رادب

 : ةرهاقلا يف قازرلا دبع دمحم خيشلا طاشن

 دا « داشرالاو ةوعدلا راد ةسردم يف قازرلا دبع دمحم خيشلا ماظتنا دمأ لطي مل

 تناك يلا ةيلالا تادعاسملا تعطقناو ءرومالا تمزاتو ىلوألا ىمظعلا برحلا تماق

 يتلا ةقفولا ةوطخلل اًريدقتو مهنم اًعيجشت ءرصم ماكح بناج نم ةسردلا لوم

 .ملعلا رشنو حالصإلا اهئارو نم نوجري اوناكو « اهتطخ

 ىلإ ةاعد اوحبصأف ءاهتبلط يف اًحلاص اأ تكرت اهنأ الإ « ةسردملا تفقوت اًريخأو

 ريونتو « دئاقعلا حيحصت نم هيلإ فدهت تناک يذلا حالصإلل اًراصناو « ابترکف

 ... هلوسر ةنسو هللا باتك : نْيَيحَوْلا يناصلا هنيعم نم نيدلا ذخأل « ناهذألا

 ديسلا (داشرالاو ةوعدلا راد) سسؤمب قازرلا دبع دحم خيشلا تالص عطقنت مو اذه

 هللا همحر ديشر ديسلا ناكو «رانملا» ةيمالسإلا هتلحم ةرادإ يف همزالب ذخاو اضر ديشر

 يعولا رشنل «رانملا» ةلجم ةعبطم يف عبطت يلا « ةيمالسإلا بتكلا ضعب قيقحتب هيلإ دهعي

 يللاوي  ةزمح قازرلا دبع دمحم خيشلا يأ  ناكايك تافارخلاو عدبلا ةبراحمو يمالسالا

 داسفلا ةبراحمو ةيقالخألا ةيحانلاب ىع يتلا تالحا ضعب يف ةفداه تالاقم رشن

 . ةيرصملا «قالخألا مراكم» ةلجمك

 : زاجحلا ىلإ هلاقتنا

 دبع خيشلاو ةزمج قازرلا دبع دمحم خيشلا ناخيشلا دصق ه ١744 .ماع يو

 زيزعلا دبع كللا ةلالج ناكو « جحلا ةضيرف ءادأل ةمركملا ةكم حمسلا وبأ دمحم رهاظلا

 عم هتلالحي الصتاف اًجاح (ذئموي هبقل ناك اک دجن ناطلسو زاجحلا كلم) دوعس لآ

 نع ريثكلا فرعف هتلالج عم تاءاقللا ترركتو « يمالسإلا ملاعلا نم نيمداقلا ءاملعلا

 ةمركملا ةكم ىلإ لاقتنالا |پلع ضرعو «رصم يف ةيفلسلا ةوعدلاب اهمایقو اهطاشن

 .امهيف سيردتلاو ۰ ْعّمْجْلا ةباطخي مايقلاو «نیفیرشلا نيمرح لا ةمامإل
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 ةمرکلا ةكم ىلإ امهدالوأو اهلهاب ناخیشلا لقتنا ةيماسلا ةيكلملا ةبغرلا ىلع ءانبو
 دبع خيشلا نييعتب مرکلا هرمآ زیزعلا دبع كللا ردصأو (م ۱۹۲۹) ه ۱۳4۷ ةنس
 دبع دمحم خیشلا نييعتو ‹ ىكملا مرحلا ي اًسردمو اًيطخو ماما حمسلا يبأ دمحم رهاظلا

 ۱ . يوبنلا مرحلاب اًسردمو اًبيطخو اماما ةزمح قازرلا

 : ةرونلا ةنيدملا يف هطاشن

 يوبنلا مرحلا يف سيردتلاو عمجلا بطح يف ةزمح قازرلا دبع دمحم خيشلل ناك

 « ةيعانجالا ءاودألا ةحاعمو  فداما هيجوتلاو « ىنيدلا حالصإالا ٤ ةعساو تالوج

 ناكو « ديحوتلاو ريسفتلاو ثيدحلا يف يوبنلا مرحلا يف ةيئاسمو ةيحابص اًسورد حتف اك
 .فقثملا بابشلا سوفن يف بيطلا رثألا كلاذ لكل

 : ةمركملا ةكم ىلإ هلاقتنا

 يف ةمركملا ةكم ىلإ َلِقْنَف ةنيدلا يف ةزمح قازرلا دبع دمحم خيشلا ةماقإ لطت مل

 رهاظلا دبع خيشلل ادعاسمو « يكملا مرحلا يف اسردم (م۱۹۲۹) ه ۱۳4۸ ةنس نوضغ

 . ةباطخلاو مرحلا ةمامإ يف حمسلا وبأ دمحم

 : يدوعسلا يملعلا دهعملا يف

 نكت مل دهعملا يف هسوردو يدوعسلا يملعلا دهعملا يف سيردتلا ي هيلإ دهع اك
 راو ةسدناو باسحلاك ةيضايرلا مولعلا سیردتب ماق لب 4 ةينيدلا داوملا ىلع ةرصتفم

 . تاللا یدابمو

 : يكلا مرحلا يف هسورد

 نيب ةماعلل سورد حتفب « ةكم يف يداشراالا يملعلا هطاشن هللا همحر - فنأتساو

 ريغ ةقيرطب ثيدحلاو ريسفتلا يف « فیرشلا يكملا مرحلا يف رجفلا ةالص دعبو « نیئاشعلا

 يف أدبي مث اًبيغ ةيآلا أرقي ناکف « نيعم باتکب دیقتلا مدعب كلاذو « سانلل ةفولأم
 كلاذ يف اًيفتكم فلسلا لاوقآ راضحتسا ةعرسو عالطالا ةعس نم هللا هبهو اب اهريسفت
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 ریسفت اًرارم لمكأ ةقيرطلا هدهبو « تایاورلاو لاوقألا نم روثألا « تباثلا حيحصلاب
 ريسفت ةقيرط ىلع اهحرشو «نیحیحصلا» ةءارق لمكأ ثيدحلا ينو « ميركلا نآرقلا
 رفنو « الا نيدفاولاو ةكم لهأ نم یتش سانجأ ىقتلم هسورد تاقلح تناكو « نآرقلا

 هسورد نكت لو - مرحلا ىلإ اوءاج الک « هسورد ىلع نوصرح اوناک ةدج لما نم ريثك

 ةداع ىلع نیعمتسلا سوفنل اًحيورتو مس اًمفد « ةيبدأ رداون وأ ةّيملع فرط نم ولخت

 . ءايكذألا نيمدقألا ءاملعلا

 نيعمتسملل حرش نييرصعلا وأ ءامدقلا نم ةفرحنملا قرفلا ءارآل ضرعت اذإو

 الإ حاتري « ةلهس ةيقطنم ةيملع ةقيرطب میئارآ ضم يف ءادبي مث « مهتافارحنا
 .ريطلا مهسوؤر ىلع ناكو « هيلإ نوغصيو « نورضاحلا

 : ةصاخلا هسورد

 مرحلا يف يلع بابي هترجح يف ملعلا يب يبغار نم دارفأل ةصاخ سورد موحرملل ناكو

 : ةيبرعلا ةغللا لمشت تناك سوردلا هذهو (تاعاسلا ةبق) ب فرعت تناکو في رشلا

 ربج لاك تایضایرلاو « ثيدحلا لوصأو ریسفتلا لوصأو « ةغالبلاو فرصلاو وحنلا
 (بّیجملا عبرلا) ةميدقلا ةقيرطلا ىلع كلفلا ملعل هتسارد نكت مو ‹ كلقلاو ةسدنماو

 ةدافتسالل ةيزيلجنالا ةغللا ئدابمب هتفرعم هتدعاس دقو  ةثيدحلا ةقيرطلا ىلع تناك لب

 تارشنو (ندنلب ةيناطيربلا ةيكلملا ةيرحبلا) هردصت يذلا « يونسلا يكلفلا موقتلاب

 . اهعلاطمو موجنلا تاكرح نع (ةيكيرمألا ةيرحبلا)

 : ةكم يف يكلف دصرم سيسأت ةركف

 يأ لبج سأر ىلع «ريغص يكلف دصرم سيسأت ةركف ىلإ هعفد نفلا اذهب هعلوو

 ةيؤرو «ناضمر رهشل لالهلا ةيؤر تابثإ يف هتالاب ةناعتسالل « ةمرکلا ةكمب « سيبق

 كلملا ىلع ةركفلا ضرعو « ىحضألا ديعو تافرع ةفقو ديدحتل ةجحلا يذ لاله

 يفو دصرلا تالآ ضعب باج يف هدعاس اك سيبق يبأ لبج ةق ىلع دصرملل ةصاخ
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 :ًالَمَع دوجولا ىلإ روهظلا ةركفلل بتكي -  فسألا عم - نکلو (بوکسلت) اهتمدقم
 . اهتبارغل ارظن

 : ثيدحلا راد ةسردم

 هيلع صرحي ناك ام ةمدقم يف هنونف ةساردو هتساردو هبتکو ثيدحلاب مامهالا ناك

 قازرلا دبع دمحم خیشلاو «حمسلا وبأ دمحم رهاظلا دبع خيشلا ناليلجلا ناخيشلا
 ه ۱۳۵۰ ةنس (ةمركملا ةكمب ثيدحلا راد) سيسأتب نانثالا ماق هيلع ءانبو « ةزمح
 هتلالج بحر دقو - هللا همحر -زیزعلا دبع كلملا ةلالج نم ناذئتسالا دعب (م ۱۹۳۱)

 . عورشلا اذه هيلإ جاتحي ام لك يف ةدعاسملاب اهدعوو « ةركفلاب

 خيشلا ىلإ دهعو « حمسلا يأ رهاظلا دبع خيشلا ةرادإ تحت رادلا هذه حاتتفا منو
 ءاملعلا نم ةبخن كلاذك اه ربتخاو ءابب لأ اًسردم نوكي نأب ةزمح قازرلا دبع دمحم

 . اهب سيردتلل همولعو ثيدحلاب نيلغتشملا

 مولع يف رادلا بالط ىوتسم عفر يف اًريبك ادوهحم قازرلا دبع دمحم خيشلا لذبو

 ال ددع ابنم جرخت تاونس دعبو « نيرواحما نم ذئموي اهبالط مظعم ناكو ... ثيدحلا

 لوت اک هلوسر ةنس ىلإ ةادهو « هللا ىلإ ةاعد ايسآو ايقيرفأب مهدالي ىلإ اوعجرف « هب ساب
 . مهدالب يف ةعيفرلا ةينيدلا بصانملا منم ريثك

 : ضايرلاب مقأ يملع دهعم لوأ يف سيردتلل خيشلا بادتنا
 فارشا تحت يملع دهعم لوأ ضايرلا يف سسأت (م۱۹۵۲) ه ۱۳۷۲ ةنس يفو |
 بدتناو هللا همحر - خيشلا لآ يهاربا نب دمحم خيشلا ةيدوعسلا رايدلا يتفم ةحامس

 دقو ءاهعورفو ثيدحلاو ريسفتلا ةدام يف هب سيردتلل ةزمح قازرلا دبع دمحم حيشلا

 ,ديدحلاو ميدقلا نيب عمجت « ةفرعلا نم اژونک بدتنملا مهخيش يف دهعلا بالط دجو
 ةيفارغجلا ملع ىلإ ةشقانملاو ةلئسألاب لوحتت ريسفتلاو ثيدحلا سورد تناك ام اًريثكو

 ... مولعلا هذه يف ةديدجلاو ةميدقلا بهاذملا ءارآو كلفلاو ةسدنهلاو

 هدالوأو هلهأ دنع ةمركملا ةكم ىلإ داع مث اًنيرقت ةدحاو ةنس هبادتنا رمتساو
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 : دعاقتلا ىلإ هتلاحا

 لکب ةفرعملل رشنو «هتالاحم فلتخم يف ماعلل ةمدخو ؛ لصاوتم يملع داهج دعبو

 نيمرح لا نم لك يف هللا همحر  هكرت يذلا ظوحلملا زرابلا رثالا دعبو لئاسولا

 عبرألا يهو  دعاقتلا ىلع فظوملا ايف لاحي يلا ةينوناقلا نسلا خيشلا غلب «نيفيرشلا

 نب هللا دبع خيشلا ةاضقلا سيئر ةحامس ىلإ ةيكلملا ةدارالا تردص -رمعلا نم نوتسلاو

 قازرلا دبع دمحم خيشلا هجو دقو .هبتار لماكب دعاقتلا ىلع هتلاحإب خيشلا لا نسح

 : اهيف لاق ةاضقلا سيئر ةحامس ىلإ ةركذم ةبسانملا هذهب

 .یلاعت هللا هملس ةاضقلا سيئر ةليضف ةحامسلا بحاص

 ي (۵۲۲۸) مقر مکتحامم ةرك ذم ىلع اوج هتاکربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 : يتأي ام مکتحاس ديفأ ه ۷۱

 يلا ةغلبلا ۱۳۷۲/۵/۱۵ يف (4۱۵۸) مقر مكتركذم ةروص مكتحامس ىلإ ثعبأ - ۱
 نودب يار لماكب دعاقنلا ىلع يتاحإب مظملا يزعل دبع كالا ةلالج ةدارإب مكن

 . هريغ وأ ماظن ىلع ةلاوح الو طرش الو ديق

 .(ه ۱۳۰۹) ديلاوم نم ينأل اًماع (4) يلاوح تغلب دق -۲

 ةنس يناثلا عيبر /۱ خيرات نم ةنس (۲۷) نم رثكأ ةيدوعسلا ةموكحلا تمدخ -۳
 اه ۵

 ىلإ ةكمب يدوعسلا دهعملاو يكملا مرحلا يف سيردتلا نم ةموكحلا فئاظو يف تبلقت - ؛

 مرح اب سيردتلا ىلإ «يوبنلا دجسلاب سوردلا ةبقارمو سيردتلاو ةباطخلاو ةمامإلا

 هبيطخو حمسلا وبأ دمحم رهاظلا دبع خيشلا يكلا مرحلا مامإ ةنواعمو « يملا

 .يکلا مرح لاب سيردتلاو

 . اًيرهش اًيبهذ اهنج (۵) ةموكحلا بتاور نم تيضاقت دقو - ۵

 ءديدحت الو ديق الب مظعملا كلملا ةلالج اهينحنم ةيفيصلا ةزاجالا صوصحخ نمو
 ةلالج ناويد ذئموي كلاذب ترطحاو ءه ۱۳۷۲ رفص ۲۵ موي اهنم تدع دقو

 .كلملا
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 هبراقأ ريغ كلاذب رد مل ادحأ نأ دی شاعلا ىلإ قازرلا دبع دمحم خيشلا ليحأ دقل
 ةحاصلا هسرد تاقلح 5 لوعمتج نيذلاو «هدنع نوسردب اوناك نيذلا باالطلا اما -

 « هترجح يو فيرشلا مرحلا يف هسورد سلاحم يف قرف يأب اورعشب رعشي وأ اودي ملف ةيئاسملاو

 ماها ةدايز هب نولصتملا دهاش اک « هدنع بالطلا ددع داذو « كلاذ يف هطاشن داز لب

 . تالحا يف تالاقملا ةباتكو بتكلا ىلع تاقيلعتلاو فيلأتلا يف هنم

 : هتافوو هضرم

 ةدعب هللا همحر بيصأ (ع۱۹۲۵) ه ۱۳۸۵ ةنس ذنم يأ ةريخألا مايألا يو

 ‹ضارمألا كلت مواقيو دلجتب تي هللا ىلع هلكوت ةوقب ناکو «مزتامورلا» اهتمدقم فو ضارمآ

 « سانلاب ةطلخلا مدعو «هسفت ىلع ءاوطنالا ىلع ىلع هنربج يتلا ةيسفنلا ةلاحلا هتباتنا اًريخأو

 وأ اًسلاج « اًنايحأ فحصلاو نآرقلا ةوالتل غرفت مث . بتكلا ةءارقو ةعلاطملاب ءافتكالاو

 .هتيب ريغ يف وأ تيبلا يف اًمجطضم

 جلاعتو توريب ىلإ رفاس مث «ءافشتسالل فئاطلاو ةمركملا ةكم تايفشتسم لخد دقو
 ىلإ ةزمح هللا دبع ذاتسألا هنبا عم رفاس اريخ اًريخأو امایآ «ةيكيرمألا ةعماجلا ىفشتسم يف

 هيلع تّدتشاو ةكم ىلإ داع مث مای ةروهشلا اهتايفشتسم نم ىفشتسم يف لخدو ايكرت
 هافاو اًريخأو شارفلل اًمزالم (م۱۹۷۰) ه ۱۳۹۰ ةنس نم حبصأف «ضارمألا ٌةَأَطَو

 سیما موي نم يبورغلا تيقوتلاب ةنماثلا ةعاسلا يف هبر لبقتساف موتحملا لجألا

 نفدو « برغملا ةالص دعب فيرشلا مرحلا يف هيلع يلضو )م1۹۷۲( هد ۲

 سودرفلا هتکسأو «راربألا ةمحر هللا همحر - العلاب

 : ةيملعلا هراثأو هتافلؤم

 ام لك هيف عمج دقف ةالصلا عوضول ةرغصم ةعوسومک ربتعیو ةالصلا باتك ١
 .ةحفص ۲۰۰ (ه ۱۳۷۰ ةرهاقلاب مامإلا ةعبطم) اهعاوناو ةالصلاب قلعتي

 مامإلا ةعبطم) «لالغالا يه يذه» باتك ىلع درلا يف صوصتلاو دهاوشلا باتك - ؟
 .ةحفص ۲۰۰ (ه ۱۳۹۷ ةرهاقلاب



 (ه ۱۳۷۰ ةرهاقلاب مامالا ةعبطم) «يرثوكلا خیشلا ءارا ضعب ىلع درلا يف ةلاسر» -۳

 .ةحفص ۲

 . ةحفص ۳۳۱ عه ۱۳۷۸ ةرهاقلاب ةيفلسلا ةعبطلا) «ةّيَر يأ تالظ» باتک _ ٤

 راطیبلا تجهب خیشلا ثحو هثحب تعمج ةلاسر يف «دیهقلا» هباتکو ينالقابلا مامالا - ۵

 . ةرهاقلاب مامالا ةعبطم - هللا مهمحر - يملعلا يبحي خبشلاو

 : يهو اهيلع قیلعتلاو اهحیحصت دعب اهرشن بتک متو هتافلوم يه هذه

 .(ه۱۳۹) ةمرکلا ةكم ةعبط رشب نبال «دجن خيرات يف دحا ناونع» ١

 . (م ۱۹۵۲ -ه ۱۳۷۲) توريب دابعلا راد «رقابلا رفعج مامإلل ديحوتلا ةلاسر» - ۲

 . مه ۱۳۵۱) ةرهاقلاب ةيفلسلا ةعبطملا «نابح نبا دئاوز ىلإ نامظلا دروم» -۳

 ةمركملا ةكمب ةيدجاملا ةعبطملا «ثيدحلا حلصم نف ىلإ ثيثحلا ثعابلا» 5

 . مه ۱۳۵۳)

 ةمرکلا ةكمب ةيفلسلا ةعبطملا «ةيميت نبا مالسالا خیشل یربکلا ةيومحلا» - ۵

 . مه ۱۳۵۰)

 ةرهاقلاب رهزالاب ةيدمحنا ةعابطلا راد «ةيميت نبا مالسالا خيشل قالطلا ةلاسر» 1

 : , مه ۱۳ ۲)

 . (ه ۱۳۷۳) ةرهاقلاب مامالا ةعبطم . يهذلل «رئابكلا» -۷

 خیشلا ةذتاسألا عم هحیحصتو هقيقحت يف كرتشا «ءالضفلا ةهزنو ءالقعلا ةضور» - ۸

 ةيدمحما ةنسلا ةعبطم .ديمحلادبع نیدلا ىع دمحم ذاتسالاو :ىقفلا دماح دمحم

 ۱ . (م ۱۹4۹ ھه ۱۳۹۸( ةرهاقلاب

 لوقعلاو رطفلا يف نيملاعلا بر هللا» ةلاسر عبطت مو اهفلا يتلا لئاسرلا نمو 4

 «نایدالاو "

 . ةمرکلا ةكمب «جحلا» ةلحم يف ًالوصف هللا همحر اهم رشن دقو

 . هاوثم سودرفلا لعجو راربألا ةمحر هللا همحر

 يمظاكلا هللا دسأ ىلع دمحأ ةمركملا ةكم
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 ص ر و كه و ⁄

 ۲٩۱۷ ص ۲ س «برعلا» ةلحم ندعلا اذه نع رظنا]

 رکذ درو دقلف « بسحف ناکنض ندعل برايز ببس تناك اهدحو ةفدصلا تسيل

 ةيندعم ةورث نم هیوتح امل ةيفارغجلا مجاعلاو خیراتلا بتک نم عجارم ةدع يف ناکنض
 نوللا تاذ ناکنض ضرأ ىلع تابس يف دقرت يهو « ماع فلأ نم رثكأ اپیلع یضم

 فرُع ٍضَرَألا نم حیسف دهم ىلع رشتنت « ةمدبتم ةيرثأ مجانم نيب ضافضفلا يبهذلا
  هيلإ هدعب ام ةفاضإو مال هرخآ ءابلا رسکو ءاحلا حتفب - (عماوصلا لّیبح) ب هلهأ دنع

 يداو ةيبونجلاو ةيبرغلا هیتهج نم هفحي  فیصنو ليك ضرع يف نيليك يلاوحم هلوط ردقي
 دفاور نم ةلثألا يداو لامشلا نمو ةبكرعلا نورقو ةريهظلا بعش قرشلا نمو « ناکنض
 . ناکنض يداو

 اهلاعم نم قبي مل يتلاو رابکلا هعناصم تدهاشو ةمدبتلا هضاقنأ نيب تلوجت دقلو

 ةيبونجلا ةهجلا يف عقاولا ريبكلا عنصملا تلخدو ضاقنألا نيب ةرومطلا اهتاساسأ یوس

 ارتم نيثالث ضرع يف اّرتم نيثالثو ةينامث غلبي هلوط تدجوف هضرأ تحسمو ةيبرغلا
 يف امس رتم يلاوحب ةمدهتملا هضاقنأ قوف ولعت ةلثام عبرألا تاهجلا نم هراطقأ تلازالو

 رجحاب نّینبم نيدقوم قرشلاو ينونجلا هينكر يف تدجو اك يلامشلاو يقرشلا هيرطق
 اًضاوحأ تدهاشو لثامم ضرع يف راتمأ ةسمخ اینم دحاو لك لوطو مکحا صخاو

 ةبرعم ةيكرت ةملك نرفلاو « يبرغلا نرفلا لق وأ يبرغلا دقولا نع ةيبونجلا ةهجلا يف ريركتلل
 لک ةحاسم ديزت ال ضاوحألا هذهو « زئاج اهب ريبعتلاف اذه ةجراد ةغل تحبصأ دقو

 ريبكلا عنصملاب طيحيو نارفألا هذه لوح ةرشتنم ضاوحألا هذهو « رتملا ىلع اهنم دحاو

 تدهاشو « ریبکلا عنصملا نع ةيمهأ لقت ال رابك عناصم ةدع ةيبونجلاو ةيبرغلا هيتهج نم
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 اهلاخخا « ريبكلا منصلا نع ةيبونجلا ةحاسلا يف عقت ءانبلا ةکحم ةينبأل تاساسأ ةدع

 نيب اهئافتخال لمأتب الإ كردت ال اأ ريغ مجنلا كلاذ لامع ینکسل افرغ تناك
 قّرحُملا ديدحلا ثبخ هلخادم لوحو مجنلا اذه ضاقنأ نيب تدهاش اك ضاقنالا

 هذه نم اهريغو رجالا بلاوقو قرحا یهذلا نیطلا ةراصعو ةيراخفلا ةينالا رسکو

 ۱ . ةرثكب ةيدالا عاونألا

 نم كانهو انه عطقتم لکشب مجنلا اذه حطس ىلع عناصلاو نارفألا ةيقب رشتنتو

 .ريغصلا ابنمو ریبکلا

 تنکو « ةرایسلا يف سلج دقو راغصلا يئانبأ دحأ ةلحرلا هذه يف يتقفارب ناكو

 اباق دقو ناشطع هنأ : لاقف . ةرايسلا نم لرتت ال كلام : هل تلقف ةكرحلا ربثک هدهعآ

 انرذتعاف هتفاضتسا انم بلط ناکنض ةيداب لهأ نم بشان دمحم نب نسح هسا اًصخش

 ةئيبلا يودب هنأ مغر قالخألا ميرك عبطلا نسح اذه بشان نسح ناکو « فطلب هنم
 ادع ام ءيش لك نم هءافعإ انلواح اننكلو ءيش لك يف انتمدخ لواح ةيويحو ءاكذ دقوتي

 يداو ىرحم يف دجوي هنإ : ًالئاق نسح انربخأو ناكنض ةقطنم يف مودعم وهف ءاملا

 رجحلاب ةيوطم اهتهوف ىوس اهنم قبي مل ةرومطم رثب برغلا نم مجنملا فلخ ناکنض
 .ناکنض رب نع نسح انئدح اذکه « مجنملل ةعبات ابنا : لاقي ؛ مکحم اهژانب صج او

 - ءانلا حتفب - مَرْوُحْلا یمسی نشخلا ضيبألا رجحلا نم ةفورعم ةدام صجلاو

 اذه دعب حبصي ذثدنع ءاملا هيلع بصي مث بوذي یتح هب ةصاخ نارفآ يف رانلاب قرحی

 يذغت تناك يتلا يه ةرومطملا رثبلا هذه نأ رهظيو ؛ تسألاك الص اًقوحسم لمعلا

 ةرادإ يف نيلوؤسملا لبق نم ةيانعلا ضعب مجنملا اذه رعأ ول ول ًاذّيح ايو ءالاب مجنملا اذه

 . قيتعلا هيضامل ءايحإ ةيندعملا ةورثلا

 : يقئارغحلا ناکنض عضوم

 نم نابهذ يداو ىلعأ يف عقيو « ةيلامشلا ةيقرشلا ةمحقلا يحاوض نم ناکنض

 نيثالث يلاوحم يرشلا هاجنالا يف رحبلا يف نابهذ يداو بم نع دعبي ثيحب « قرشلا
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 حيو « مولعلا ديدحتلاب الیکر شع ةسمخب (ةمحقلا) ةنيدم يلامش عقب نابهذ نأ اك اليك
 ریسع ةماهن تاردحنم ةلسلسل ادادتما يتأت ةقهاش لابج ةلسلس قرشلا نم ناکنض
 نمو ؛ نابهذ يداو برغلا نمو « ةنانک ةرحم امید ةفورعلا لاله ينب ُةرَح لامشلا نمو

 . ينادمهلل «برعلا ةريزج ةفص» يف هركذ دراولا ةمتأ يداو ىلع ةلطلا لابجلا بونحلا

 تقولا يف كولسم ريغ هنكلو « نابهذ يداو ربع ينأي لوألا : نالخدم ناكنضلو

 نم دعبألا وهو يناثلا لخدملا . ةيضاملا رهشألا يف هتفرج يلا لويسلا بابسأل رضاحلا
 اليك نيسمخو ةعست ناكنض عقوم نع دعبيو ع ةمنأ يداوف ةضمح يداو ربع بونجلا

 نع لايكأ ةعبس دعب ىلع عقب ةضمح يداو لخدم نأ اك نیم ريغ نيقيرطلا الكو

 .رحبلا يف ىسارلا لر لبج ةلباقم يف « بونجلا يف ةمحقلا ةنيدم
 .ةمحقلا لاش اليك رشع ةسمخ دعب ىلع عقيف نابهذ يداو لخدم امأ

 ةطيرخلا رظنا) . ناکنض مجنم عقوم حاضیال ةقطنملا ةيبيرقت ةطراخ انلمع دقو

 .(ه١5 ص

 : خيراتلا يف ناکنض

 : يلي ام اهنم ةيفارغجو ةيخيرات مجارم ةدع يف ناکنض ركذ درو

 ةرابعب نكل يركبلل « (مجعتسا ام مجعم» نم داضلا فرح يف ناكنض ركذ ءاج ١

 ةرح : : لاق ثيح رارحلا رکد دنع .هسفن مجعملا نم ءاحلا فرح يف اضی ءاج اک ةفطاخ

 . ةيرق ناکنضو ناكنض نود نم يماهتلا نعلا قيرطب كِيَرَبلاو ٤ كربلاب رماع نب لاله ينب

 وه لب ةيرقب سيل ناکنض نأ : لوألا نيهجو نم يركبلا مالك ىلع ظحاللاو
 . ةنانك نم ناكتض ناکسو هيف ةيورقلا ةايحلل رثأ ال ةرفقم ةقطنم

 وهو ینادمها اهرکذ دروأ اك ةنانک ةرح يه كلاب اهركذ دروأ يتلا ةرحلا نأ : ات
 . حوضوب ةروكذملا ةرحلا ركذ نع ينادمهلا مالك يتأيسو مهباسنأو هتهج لهأب فرعأ
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 : يلب ام ناکنض نع داضلا فرح يف يومحلل «نادلبلا مجعم» يف ءاج -۲

 يف بصي « ةارسلا لفاسأ يف داو وهو - نون هرخآ فاك مث نوکسلا مث حتفلاب - ناکنض

 .ناكنض عقوم ددحي مل ثيح قالطا هيف يومحلا مالكو نملا فيلا نم وهو « رحبلا

 هركذ دعب ناکنض عقومل قيقد فصو ينادمهلل «برعلا ةريزج ةفص» يف ءاج -۳
 ي فورعلا فينز يداوف مرهرع يداوف مير يداو يهو بونجلا نم هل ةرواحا ةيدوألا

 ةعقاولا ةيدوألا هذهو « دومعلا يداوف ف - نوكس مث حتفب - بت يداوب رصعلا اذه

 دلب الاش اهدعب رکذ مث « ةيقرشلا عملأ لاجر لابج نم اهويس ردحنت ناکنض بونج

 ‹ ناکنضو ةمتأ يداو وهو ةنانك نم مارح دلب مث : لاف ةروهشلا ةنانك ةليبق نم مارح

 . يلحو دقعملاو ةنانك ةرح ةرحلاو «هربتب ساب الو ريزغ ندعم وهو

 ينادمملا مالک لمأت نمو «نآلا ىتح اهءامسا لمحت تلازال عقاولا هذهو : تلق
 ديدحن نع لای تلعلا هيدل يقي ال لامشلاو بونحلا نم هرواج امو ناکنض ركذ نع

 .ناکنض عقوم

 نب ةميزخ نب ةنانك نب ناکلم نب مارح ءانبآ مه ذإ ةحيرص ةينانك ةليبق مارح ونبو

 ةتس ةنانك نب ناكلم دلوأ دقو «ناندع نب دعم نب رازن نب رضم نب سايلا نب ةكردم

 نوطب تعرفت ةتسلا نوطبلا هذه نمو قيتعو منغو ديسأو دعسو ةبلعثو مارح : مه ءانبأ

 .ةنانك نب ناكلم يب

 عیاسل نرقلا ردص يف ةنانکل ناکو «بوقعي نب يلح «ةماتب سیئرلا ةنانك نطومو

 دروأ يتلا ةيراحصلا اهلاخإ بوقعی نب يلح يف اهتمصاعو ةماهتب ةيوق ةرامإ «يرجملا

 مسا ةنانك اسؤر لحم ىلع قلطي اذه انرصع يو ١ (برعلا ة ةريزج ةهفص» يف ينادمحلا اهیسا

 يناملسلا فالخفا ىلإ اًنايحأ دتمت ةرامالا كلت تناکو « يلح يف سأرلا مهو (شوشخم)

 « ةن عجارم ةدع يف هما درو دقو «یلح ناطلس هيلع قلطب اهريمأو (نازاج) ةقطنم

 يف ةطوطب نبا ةلاحرلا همسا دروأ دقو لمیته نبا مهنم دئاصقب ءارعشلا ضعب هحدتماو

 ءالضفلا نم وهو ينانكلا بید نب رماع يلح ناطلسو : لاق ثيح ةروهشلا هتلحر

 يلزنأ هتنيدم ىلإ تمدق الو ؛جح دق ناكو ةدج ىلإ ةكم نم هتبحص ءارعشلا ءابدألا
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 - ةج رشلا ةنيدم تلصوف هل بكرم يف رحبلا تبكرو اًمايأ هتفايض يف تقأو « ينمركأو

 ۱ . -رکذ ام رخآ ىلإ

 ةريزج ةفص» باتک يف ينادمهلا اهدروأ يلا ةميدقلا اهعقاوم يف تلازال ةنانك نوطبو

 هرحبلا سيمخو لئاحم ىلإ اقرشو قلا ىتح اًيونج بوقعي نب يلح نم دن «برعلا
 ةروهشلا اهعورف نمو :مارح ونب ةحجلُملا نم ةيداب اهبلغأو ةريثك ةنانك عورفو عملا لاجرو
 ىب نم نوطبلا هذهو .ةزحقملاو ةعبقملا ةليبقو « صيرخ لاو ؛ضوعلا لاو « فويعم لآ

 : اذكه تايمسملا هذه نوظفلیف فيرعتلا ةادأ نولدبي دقو .ةنانك نب ناكلم نبا مارح

 .ةميدق ةيريمح ةجهل هذهو ءزحقمما «ةعبقما « صیرخا لآ « ضمحا لآ « ضوعما لآ

 عجارملا ضعب يف ركذ اه ةمحقلاو ءاهيحاوضو ةمحقلا نكست ةحجنملا ةنانك مارح ونبو

 يف ةمابت لحاوسب هرورم ءانثأ اهناکس ضعب ىلع ةطوطب نبا ةلاحرلا ىنثأ دقو «ةميدقلا
 الإ مركلا يف مهلثامب الو : لاق ثيح ةجرشلا ينكاس يبلهلا ءانبأ ىلع ءانثلا ضرعم
 . راثیالا نم مهل ام لثم هلف ةمحقلا ةدلبب نكاسلا شاقنلا نيدلا ردب خيشلا

 هامسم تحت يوطني اذه شراتخو «شراتخ لآ رابكلا مارح ينب ةنانك نوطب نمو

 ونبو حبص ونبو رهسم لاو يضرم لآو ةنيكس نب رحب ناكس ةرعاوشلا اهنم نوطب ةدع
 ءاضقب ةروهشلا ةليبقلا ىسوم لآ نا لاحاو ةماهتب ةرشتنملا ةنانك نوطب نم مهريغو لاله
 نب ىلح لئابق ىلإ یمتنی لازال رابكلا اهداخفا ضعب نأ ليلدب ةنانك نم اهلاخإ لئاحم

 لآ ةليبق 0 ذا ةطلاخلاو ةرواجملا ليلدبو ةمطاف لا مهو «سيئرلا ةنانک نطوم بوقعي

 دمحم ربا هيلإ راشأ ام ليلدبو ةحلاوصلا مهو بوقعی نب يلح بونج ىلإ دتمت ىسوم
 : لاق ثيح رْجَحْلا ىنب راوغأ دنع «برعلا ةريزج ةفص» يف ينادمها دمحم نب نسحلا

 . ةنانک نم ةيدبع هلفاساو ةيرجح هرودص « طاشرف ةيروغلا اهتیدوآ نمو

 ينب ىتح ةرمو طاشرف هدفري يذلا يلح يداو بناوج ىلع حاسنت ىسوم لآ ةلبقو

 نب يلح ىلإ ٌدتع مهيضاراو «ةيدوألا هذه لفاسأ يف سرادو ىسوم لآ نم بئذ

 . بوقعي

 نوکت داکت ةليبقلا هذه 9 ۳ الا ةماهتب یر ةليبق ةرثكلاب ةنانک ةليبق يهاضب الو
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 - (قاجويلببا)و بیرآزا نيب

 ةكلمملا يف تاعوبطملا مجعم) رشن يف برعلا ةلمم تأدب ه ۱ مرحم رهش يف

 رشن رمتساو ؛ قیقشلا قارعلا نم رهاطلا داوج يلع روتکدلا هدعآ يذلا (ةیدوعسلا ةيبرعلا

 ه ۱۰۳ نيعيبرلا ي يف رداصلا ددعلا يف اهنم ةريخألا | ةقلحلا ترهظ ةقلح ه5 يف مجعملا

 (ةيفارجويلبب) ةسارد قدأ ىنعمب وأ (ينارجويلبب) لمع مجعملا اذهو .ةلجملا نم
 لواح هنأ عم م۱۹۲۵/۱۳۶6 زاجحلل يدوعسلا مكحلا ةيادب ذنم ةيدوعسلا تاعوبطملل

 هدنع فقي يذلا يتمزلا دحلا امأ .خيراتلا اذه لبق ترهظ يتلا تاعوبطلا ضعب عمج

 الو ةنانك ةليبق ىلإ اهءامتنا فرعي ۱ اهيلغأو ةوادبلا ي اهلغوتل خيراتلا ىلع ةلوهج

 . اندروأ امم رثكأل ةملكلا هذه

 : ةيلاتلا ةيرعشلا | تايبألا ي ناکنض لا دعنلف دل

 جت

 0 لّمح

 دیعب دهع دعب نم رهد رْثإ رد ناکنض رکذ ملی لمح
 دیشب ینعم لکب تادهاش مارک تارام ناکنض مصض

 دوهعلا ربع هاهد اذام رخل همجلمو هربت .اولئاس 2 ۰ 1 8 ريق رم رم راع
 ديد قوشب ةَوْعَد هما يجنأ ةيندصملا ةورتلا لاف

 يديزتساو يعلطتساو ایابخل ل١ ایاوط يف يفنو هیددج
 دودج نع انقابآ هتشرو تارت ناصی نأ قحلا نف

 يمعنلا ديعس نب مشاه : اهبا

o 



 .(ةدئاف) ساب تالاحلا هذه ىلإ اًريشم اه

 ةدع ةكلمملا يف هتماقإ لضفب لمعلا اذهب مايقلا رهاطلا روتكدلا عاطتسا دقو

 .دوعس كلما ةعماجي بادآلا ةيلكب ةيبرعلا ةغللا مسقب اًذاتسأ لمعي ناك ائيح .تاونس
 رصح يف ةريبك ةمهاسم ربتعي هنأل «ريدقتو ركش لك قحتسي لمعلا اذه نأ كش الو

 أشأ مو مجعلا اذه يف رشن ام تعبتت دقو .كرابملا دلبلا اذه يف يركفلا جاتنإلا ةساردو

 اذه نع يمزاحلا روصنم روتكدلا هبتک ام تأرق ام دعب نكلو .تقولا اذه يف اهرشنأ نأ

 ١١ ةعمجلا خيراتب يعوبسألا ضايرلا يف (ةيدقن فقاوم) ةيعوبسألا هتيواز يف مجعلا

 زيكرتلا عم لمعلا اذه لوح يلار يدبا نأ بسانلا نم تدجو ه ۱8۰۳ ةيناثلا یداج

 : ةيلاتلا طاقنلا ىلع

 . ءاطخأ وأ فعض نم هيف ام ىلع توكسلا ينعي ال لمعلا ىلع ءانثلا

 . مجعلا مظنتو دادعإ ف تعبتا يلا ةيجهنلا -

 .ءاطخألاو فعضلا بناوج ضعب ىلإ ةراشالا -

 .بيدألا ةرظن نيبو ابنیب قرفلاو مجعلا ىلإ (ينارجويلببلا) ةرظن -
 . مجعلا رشن ةداعا -

 ىلإ قرطت ملو ؛لمعلا اذهل حیدلاو ءارطالا ىلع رصتقا يمزاحلا روتکدلا هبتک ام

 .ءاطخالا وأ مظنتلاو دادعالا وأ لومشلا ثيح نم ءاوس مجعلا يف ىرخأ بناوج
 زكر هنأ عم «ةيناثلاو ىلوألا «تامدقملا ةءارق لالخ نم مكحلا اذه ىطعا هنأ ودبيو

 . ةيناثلا ةمدقملا ىلع صاخ لكشب

 ال اذه نكلو «ريدقت لك قحتسي يذلا لمعلا اذه ىلع ءانثلا رثکتسا ال يرودب انأو
 ضرعتسي نأ يمزاحلا روتكدلاب ىلوأ ناكف .یوتسلا اذه ىلع دقانلا رود رصتقي نأ ينعي

 نأو ةصاخ «كلاذ ىلع رداق وهو «هيف فعضلاو ةوقلا بناوج حضويو .لمعلا اذه

 . (اًيفارجويلبب) ًالمع هنوك نم رثكأ ءابدألا رظن ةجو ىلإ برقأ بولسأب بتك مجعملا
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 ةبسنلابو .ءاطخالاو ةيجبملا يف صاخ لکشب رصحني مجعملا ىلإ هجوملا دقنلا

 يف ةلثمتم ةيجبملاب رثأتت هنم ةدافتسالا نأل لمع يأ يف ةريبك ةيمهأ اه ناف ةيجبنملل

 فلؤي وأ دعي انا لمع يأ نأل هيف نيثحابلا لبق نم همادختسا ةلوهس وأ ةبوعص

 نقتيو هلمع ايافخ فلؤملا فرعي نأ ينكي ال هنأ ىنعمب .نيرخآلا لبق نم هنم ةدافتسالل

 . ةلوهسب هنم نيرخآلا ةدافتسا رادقمب قفحتی حاجنلا رادقم نإ لب «هيف ثحبلا ةلوهسب

 ببسب .ةلوهسب ققحتت ال هنم ةدافتسالا نكلو ةيملع ةورث مجعملا نأ كش الو

 ةيانع ىلإو .لضفأ يظنتو دادعإ ىلإ ةجاحب لمعلا نأ ينعي اذهو ةيجبملا فعض

 ةسدكم اهنكلو قئاثولاو بتكلاب ةئيلم ةفرغ هبشي عضولا اذهب وهو .هحيقنتو هحيحصتب

 ةلهس اهلعجو .اهميظنت ةداعإ يعدتسي امم «ةلوهسب متي امف ثحبلا لعحجت ال ةقيرطب

 . هدهجو ثحابلا تقو رفوت مادختسالا

 بيترتب ىضقت ةعبتملا ةيجهملا نأ ىلإ ريشأ مجعملا نم ىلوألا ةقلحلا ةمدقم يف
 ۸ هنأ الإ (778ص ه ۱۳۹۱ مرحم ۷ع هس) نيفلؤملا ءامسا بسح اًيئاجه تاعوبطملا

 ۵۰ ٤۷ 4۸ ۰4٩ تاقلح عيرأ ترهظ ثيح «لاوحألا لك يف بيترتلا اذه مزتلي

 .ةفاحصلاو تابتكملاو ةعابطلل تصصخ ١40١( نيعيبرلا ىلإ ۱4۰۰ لاوشو ناضمر)

 يلا تاعوبطملا نم تاثلا لب تارشعلا ركذ ىلع ءاج عيضاوملا هذه هصارعتسا يو

 تمدق يلا تامولعلا ةيمها يف كش الو .يناجهلا بيترتلا نم اهعقوم ريغ يف انه ترهظ

 يف ةيركفلا ةكرحلل ةساردلا نيب لخادتلا نم عبني ضارتعالا نكلو ‹ عيضاوملا هذه نع

 رصح درم مجعملا نوكي نأ اذهب دصقأ تسلو .تاعوبطملا رصح نيبو ةكلمملا

 ةيجهنلا نوكت نأ دصقأ نكلو جاتنتسالاو ليلحتلاو ةساردلا نم الاخ تاعوبطملل .

 نكميو .ةلوهسب هيف ثحبلاو مجعملا نم ةدافتسالا هنكمي ثيحب ءىراقلا مامأ ةحضاو
 : نيمسق نم مجعلا لعجي ةساردلاو رصحلا نيب لخادتلا يدافت

 فاشك عضو ةلواحم عم فلؤملا بسح اًيئاجه ةبترم (ةيفارجويلبب) ةمئاق لوألا
 . ناونعلل يئاجه

 رصحلا نم ةجتنتسم ةكلمملا يف ةيبدألا وأ ةيركفلا ةكرحلل ةسارد يناثلا

oY 



 .(يئارجويلببلا)
 ةفاحصلل ةصصخملا ۵۰ ةقلحلا يف دجن مجعلا يف ةعبتلا ةيجبملا نع ديزملا حاضیالو

 يلا ةيجبنملل ةفلا اذه ييو « ةيدوعس ةديرج 4" رصح م هنإ (ه ۱۰۱ ناعیبرلا)

 : نيبناج نم ةيادبلا نم تعضو

 رصح كلذ عمو تالجلاو دئارجلا دعبتسا هنإ لوألا ةقلحلا ةمدقم يف ءاج هنأ لوألا
 ام تارشعلا

 درت نأ لضفألا نم ناكو يناجه بیتزب هتیادب يف راس مجعلا نإ : يناثلاو

 ةسسؤملا مساب سيلو اهمساب فرعت ةديرجلا نأ رابتعا ىلع يئاجهلا اهيينرت بسح فحصلا
 . اهريرحت سأري وأ اهردصي يذلا صخشلا وأ

 تافلؤملا وأ تاعوبطملا نم ريثكر صح دمعت مجعلا نأ ىرخألا تاداقتنالا نمو
 مكحلا لبق زاجحلا يف ترهظ يتلا ةيريمالا ةعبطملا ركذ دنعف . .ةبتكملا وأ وأ ةعبطملا مسا تحت

 فرعي فيك يه ةبوعصلا وأ ةلكشلا . ابتعبط يتلا بتكلا نم ديدعلا ركذ ًالثم يدوعسلا

 ءامسأب اًيئاجه بترم مجعملا نأ فرعي هنأ عم ةعبطملا مسا | تحت بتكلا هذه نأ ءىراقلا

 . نيفلؤملا
 بيترت يف تاعوبطملا نم ءزجف «ةيجبنملا يف ضقانتلا نم ءيشب يحوي اذهو

 نم سيلأ (ةفاحصلا « عباطملا «تابتكملا) اًيلكشوأ يعوضوم مسقم رخآ ءزجو ‹« يناجه
 لواحن ةيجبملا نع مالكلا ليطن ال ىتحو ؟ هب مازتلالاو ريظنتلا بولسأ ديحوت لضفألا

 .فعضلا باوج ضعب ىلع فرعتلا

 يتلا لئالدلا ضعب يه امنإو اهب ر ارج ال يهو ءاطخألا ضعب ابنمو

 : بناوجلا هذه نمو .ةديفم ۱ لاعألا نم هريغ ىلإو هيلإ
 دومحم دمحم مهنمو .نييدوعسلا ريغ نم صاخشألا ضعب تافلؤم لخدا -۱

 رثغ تافلؤم لاخدإ زوج ال هنأ يار ييو .يدوعسلاك يفارع هناب هنع لاقو فاوصلا

۰۳۹ 



 فقي دحو لاح هل لمع لک نأل دالبلا هذهب ةيوق ةلص فلؤملل ناكو لو یتح نییدوعسلا
 . هدنع

 هنأكو رخآلا ناونعلا رک ذیو دحاولا لمعلا ناونع يف فالتخالا ظحالب ۸ -۲

 ةراجتلا تاءاصحا ةرشن)و (ةيجراخلا ةراجتلا تاءاصحا) كلاذ لاثم رخآ عوبطم

 . دحاو لمع او (ه785 - ۵۳۵ص ۷٠س (ةيجراخلا

 ناونعلا تالک يف صقن وأ ةدايز يف لثمتت يتلا ةيلكشلا ءاطخالا ضعب ترهظ -۳

 ناونعلاو (ه"ه ص ۱۷س) (ةيجراخلا ةراجتلا ةرازو تاءاصحال ماع صخلم) لثم

 . ةرازو ةملک نودب حیحصلا

 ةعبطلا لاثم عباطلا وأ رشانلا مسا تحت تافلؤملا عمجي ةريثك تالاح يف 4

 .(۲۲۱ - ۲۱۹ ص ٤۷ ةقلحلا) ةيدجالا

 .(۲۲5 - ۲۲۲ ص 4۷ ةقلحلا) ةيريمألا ةعبطلا

 هفلؤمىلإ بسنی باتکلا نأل تاعوبطلا ىلع فرعتلل ةبسانم ريغ ةقيرطلا هذهو

 يف اهرودو عباطلا جاتنإ ةسارد وه دوصقلا ناك اذإو .عباطلا وأ رشانلا ىلإ سیلو

 عقولا اذه يف تافلؤملا لک جردت نأ يرورضلا نم سيلف ةيركفلا ةكرحلا عفدو میجشت

 رکذ متي نأ ىلع.« اًقيكو امك نيرشانلاو عباطلا لاعأ ىلإ ةراشالا نكمي لب مجعلا نم

 . مجعملل يناجهلا بيترتلا نم اهمناكم يف تاعوبطلا

 اذلو اتحص نم ققحتلا نود (ةيفارجويلبب) رداصم نم تامولعلا ضعب تلقت - ۵

 ۷٠س (ةماعلا ةرادإلا ةلحم) ينانعلا يركش نع لقن ًالثف .ءاطخأ نم هيف اوعقو امف عقو

 امهو ۸۵ص ةماعلا ةرادإلا) رخآ ناونعب لمعلا اذه رركتو (98ص ۲۷ ۶

 كلملا ةعماجي ةيزكرملا ةبتكملاب « ةيموكحلا تاعوبطلا سرهف نم لقن اك دحاو لمع

 تائيه رادصا نم يهو ةيموكح تائيه ىلإ أطخ تبسن تاعوبطم ةدحي زيزعلا دبع
 ةسائرلا صخت يتلا لاعألا ضعب ًالثم فراعملا ةرازو ىلإ بسن دقف .ىرخأ ةيموكح
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 . (ةيدوعسلا ةاتفلا میلعتل يئاصحالا لیلدلا) لثم تانبلا ملعتل ةماعلا

 الثم لجس دقف .ماع فصوب تاعوبطلا نم ةعومحم فصی تالاح لا ضعب يف 7

 : هلوقب ةعمتجم ابیلع قلعو ةعانصلاو ةراجتلا ةرازو مماب تردص يتلا ريراقتلا نم اًددع
 نییراشتسالا نیسدنهلا داحتا مث لتيل يد رثرا ةكرش دادعإ نم ریراقتلا رثكا)

 اذهف (۳۹۷ ص ۰۰ ۵ ع ۱۷س) ةئملا ىلع هتاحفص ديزت ام امو < يناتسك ابلا

 يلا ةكرشلا وأ ةهجلا ريرقت لك عم ددحي نأ يرورضلا نم نأل ديفي ال ماعلا فصولا

 . هتاحفص ددع ددحو هتدعأ

 تحت اهركذ ينأي ىرقلا مأ ةديرجف .دارفألا ىلإ ةيمسرلا تاعوبطلا ضعب بسني ۷

 نأ زوحي الف (نيساي فسوي ةرم لوأل اهردصا) ةيلاتلا ةرابعلا اهعمو نيساي فسوي مسا

 . نمزلا نم ةرتف اهريرحت ةسائر لغش ولو هيلإ بسنت

 ناونعلا غيص فالتخا ىلإ راركتلا اذه عجريو تاعوبطملا يف راركتلا ضعب رهظ -۸

 ةيرودلا تاعوبطلا ناونع راركت يف لثمتي رحآ عون نم راركت كانهو .ةئيحلا لخدم وأ

 وأ دادعألا هتحتو ةدحاو ةرم ناونعلا دوجو يتكيف «ةرادصا لك عم ةيونسلا ةصاخو

 ۱ . ايف ردص يلا تاونسلا

 ررکت اذإ عوبطملل ناونعلا نم ءزج فذح وأ عاطتقا رظنلل تفلم لکشب ظحول - 4

 ءوسوآ ئراقلل اك ابرا ببسي اذهو .ةطراخ وأ ريرقت وأ ةرشن ةملك لثم هلبق ناونع عم

 ناونع ةباتك بسانملا نم ناف اذلو .لماكلا ناونعلا وه يئابلا ءزحلا نأ دقتعي دقف یهف

 .هل هباشلا ناونعلا ىلع داتعالا مدعو ًالماک عوبطلا

 رهظب نأ لواح دقف ءابدألا رابک دحأ هب ماق ریبک لمع ةليصح ناك مجعلا نأ امبو

 انه ىلإ .نويبتكملا اهدعي يتلا (تايفارجويلببلا) كلتك (اًيفارجويلبب) ًالمع سيل هنأب
 ام مجعلا يف ددرت هنأ الإ . هصصختو هتفرعم راطا يف لمعي ناسنإ لک نأل ةيعيبط ةلأسملاو

 بيلاسال داقتنالا نم ءيش عم اهنع هزیعو (نييفارجويلببلا) بیلاسا ىلع. هقوفت دكؤي

 مجعملا اذه لوح يبتكملا رظن ةهجو حاضيإ بسانلا نم دجأ انهو .(نييفارجويلببلا)

۳۲۸ 



 . لیصفتلا نم ءيشب بیدالا رظن ةجو ىلع فرعتن اهلبقو

 ملف اذهو ءاييتكم مجعم سيل هدعأ يذلا مجعلا نإ) هلوق ءاج لوالا ةمدقملا يف

 مرحم ۷ع هس) «(يتكملا فافجلاب فتكا مو (ىويد) ةقيرط ىلع اًياوبأ هعزوأ
 قيقدلا ینعلاب اًيبتكم اًمجعم سيل اذه) : رخآ عقوم نم لاقو (1۷۸ص هم ۲۱

 مجعم نع رهاطلا روتکدلا ثدحت امدنعو (۲۰۹ص ۳٠٤ع 4١س ايفارجويلببلل

 ضعب ىلإ راشأ «نييبتكملا دحأ وهو ينانعلا يركش هعضو يذلا ةيدوعسلا تاعوبطلا

 هعضو يذلا نأ ابنم بابسأ ةدعب كلاذ ًالّلَعُم هيف فعضلاو صقنلا صقنلا بناوج
 . (4۳6 ص ۳۷ ةقلحلا) ءايشألا جرام ييتكي يبتكم

 ۶ ع ۱ 9 ۳۹

 الو) لاق ثيح ةقيرطلا وا بولسالا اذهب يمزاحلا روصنم روتکدلا بجعا دقو
 دقانلا بيدألا درمت ىلع لدي ام هتمتاخ قف ,هجهنم ىلع لدي نأ ىلإ رهاطلا جاتحي

 .(نييفارجويلببلا ةّلابو نیییداک الاب نومسي نم مظعمل ةقيضلا ةيجبملاب

 (يفارجوياببلا) میظنتلاو دادعإلا يف نییبتکلا بولسأ فصو لاوقألا هذه نم مهمي

 ريغ روصتلا اذه نأ الإ .رهوجلا نع اًدعتبم ءايشألا جراخج قلعتي فاج يلا لمع هنأب

 لاو رهوحلا ىلإ رظني امنإو . تايلكشلاب كسمتي الو قفألا قيض سيل يبتكملاف .حیحص
 . تامولعملا ىلإ ثحابلاو ئراقلا لصوت يتلا ةثيدحلا ةلهسلا لئاسولا

 ىلع داّيعالا مدعو ةقدلاو ةنورملا يه (نييفارجويلببلل) ةثيدحلا بيلاسألا زيي ام نإ

 نم هريغ وأ (يويد) فينصت مدختسي نأ يرورضلا نم سيلف .نيعم بولسأ وأ ةقيرط
 نأ ًالثم ينكيف .ةسرهفلا دعاوقل يفرحلا قيبطتلا اًضيأ يرورضلا نم سيلو «فيناصتلا

 بسح مظنتلا نوكي وأ ناونعلا وأ فلؤملا مساب يئاجحلا بيترتلا مظنتلا ساسأ نوكي

 ةتباثو «ملاعملا ةحضاوو «مادختسالا ةلهس ةقيرطلا نوكت نأ مهملا «يعوضولا ميسقتلا

 5 . لمعلا نم رخآ ىلإ عقوم نم ريغتت ال

 فسألا عم نکلو «مادختسالا لهس (يفارجویلبیل) لمعلا لعج ىلإ فدبي يتكلاف

 يف ثحبلا ةذل كردي الو ؛يلآ لمعب موقب يبتكلا نأ روصتیف اذه كردي ال ضعبلا نأ

۹ 



 ثيح .مظنتلا ة هيدر «لاععألا نم اهريغب اراقب نم الإ ميظنتلاو دادعإلا ةديج رداصملا

 . اهديري يلا تامولعملا دحي ال دقو دحي دقو ثحبلا يف 3 ىف ادهجو تو ثحابلا فرصي

 انلعحي (يئارجويلببلا) مظنتلا نأشب يتكلاو بيدألا رظن ةجو نيب فالتخالا

 اذه نإ : مجعلا نع لاقي یتح طقف مهسفنال نولمعی (نویفارجویلبلا) له : لءاستن

 تالاح نيب داخلا لصفلا اذهب نمژنو شيعن نحنو ىتم ىلإ !؟(اًيفارجويلبب) ًالمع سيل
 ! ! مولعلا فلتخم يف نيصصختملل لمعلا

 يف ةرمتسملاو ةلئاها ةدايزلل ةجيتن ثيدحلا رصعلا يف رهظ تامولعلاو تابتكملا ملعف

 نم حبصأو «تاعوبطلا نم اهريغو تالحملاو بتكلا نم ركفلا ةيعوأ رادصإو جاتنإ

 لئاسولا نم نويبتكملا ركتبا اذهلو .تاعوبطلا نم لئاملا مكلا اذه ىلع ةرطيسلا بعصلا

 نيثحابلا ةمدخ ةلهس قرطب تاعوبطملا یظنتو رصح نم نكمي ام ةثيدحلا بيلاسالاو

 نيثحابلا نم ريثكلا نأ ةيمانلا :لودلا ي ةصاخو تامولعلاو تابتکلا مع ةلكشم

 بيلاسأ ىلع صاخ لكشب موللاب ىقليو .ًاليدب اهريغب نوضري الو ةميدق قرط ىلع اودوعت
 ىلع هتسارد ءانثأ يف دوعتي مل اذإ بلاطلا نأل .تاعماجلا يف ةصاخو سيردتلا قرطو

 تافاشكلاو (تایفارجویلبلا) مادختسا ايف اب رداصملا يف ثحبلل ةثيدحلا قرطلا

 مظنتلاو دادعإلا ةدوج ةيمهأ كاردإ نع اًديعب هجرخت دعب ىقبيس هنإف تاصلختسملاو

 .(يارجويلببلا)

 ربتعي ةيدوعسلا تاعوبطملا رصحب همايق مكحي وهف .مجعملا ىلإ يبتكملا ةرظن ىلإ دوعن

 ةقيرطب هميظنت متي نأ بجيف هيلإ عوجرال نيثحابلا جايتحا مكحيو (ايقارجويلبب) ًالمع
 ةكرحلا نع ةساردب هطبر لب رصحلا ىلع رصتقی ۸ فلؤملا نأ ابو .همادختسا لهست ةديج

 (ینارجویلبلا) رصحلا عم.ةساردلا لخادت يف نكت ةبوعصلا ناف دالبلا هذه يف ةيركفلا
 يه ةيسيئرلا فعضلا ةطقن :قدأ ىنعمبو .هيف ثحبلا بعصلا نم لعجت ةقيرطب
 ىلإ لاقملا اذه يف ترشا دقو .تايلكشلا نم ةديجلا ةيجبملا ربتعت ال نأ وجراو «ةيجبنلا

 ذاتسألا باتک ةيجهملا هذه يف ةدئارلا لاعألا نمو .رصحلا نع ةساردلا لصف ةرورض -
 . «ةیدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف رشنلاو فيلأتلا ةكرح» ناونعب يناعاس دومحم ىبحي
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 ةن رالي يفداش ي داو

 «نالس نب ضوع نب طلاقو نالس نب ضوع نب هللا لیخد امه ناميرك نالئاس

 هل لاقي داو نع تاذلابو لا ةيرق نع انلاؤس : هضم امب ىلإ ابتك ناجا

 ٌلِصَّتِيو « ةرونملا ةنيدملا لاهش عقي يداولا اذهو .ممالا اذپم هتیمست بيس وهام «داشر

 رایبآ) اهمسا نأ انئابآ نم انفرع دقو «حيلتلملا ةيرقل میدقلا مسا اف .ضمحلا يداوب

 . ؟(فیصن
 ُهُحْضَوُي دال سی يللا ةيرقل ميدقلا مسالا امأ : «برعلا»

 لثم جحلا تالحر بتك يف اك - يضاملا نرقلا يف (نيِصَن راببأ) مساب فرعت تناكو
 ةنس جح يذلا يسنوتلا يمونسلا ناّغع نب دمحم ةلحر هلبقو «نيمرحلا ةارم» باتك

 .(فیصن رابآ) اهامسو اهب رم دقف -۱ ص ۱۳ س «برعلا» رظنا اه ۹

 سن سل

 ه٦ يف تتشم يلاحلا هعضوب هنأل ةريبك ةدئاف اه نوکی فوس مجعلا رشن ةداعإ

 لک ىلع لوصح تابتکلاو دارفألا لک ىلع لهسلا نم سیلو ۰«برعلا» ةلحم نم اًددع

 هلقن نم نكمي فوس لقتسم لمع يف هرشن نأ اك «تاذلاب تقولا اذه يف دادعألا هذه

 يف اهرشنو تاقلحلا هذه عيمجت ب باوصلا نم سيل نكلو . عسوأ قاطن ىلع هلوادتو

 رهظ ام حيحصتل هتعجارم لضفألا نم نكلو قلا يف اهب ترهظ يتلا ةيفيكلاب بانك

 ليس لمعلا اذه رشن ةداعا نأ كش الو « ةيجبملا يف عاطتسملا ردق رظنلاو ءاطخأ نم هيف

 .نویبتکلاو ءابدألا مهيف اب نيثحابلا روهمج نم بيحرتلا نم ديزملا

 ناديوسلا دمحم رصان : (ه ۱۸۰۳ نابعش ۲۲/۵4۹۹ ع) يعوبسألا ضابرلا

 نكرم



 رکذ دقف «ةدّدشم ار اهدعب ةمومضلا مملاب - رم وه ميدقلا اهمسا نأ ىرأو
 ةرْبَس نب ةميذج نب ةلمرح نب ةجسوع عطقأ يو هللا لوسر نأ ءاملعلا نم نومدقتملا

 باسنأ ةرهمج» ةنيهج نم لجر فلأ ىلع ِهرّمأو رم اذ هعطقا : ةعافر نم « ينهجلا
 نادلبلا باتك يف يمزاحلا ركذ اذه ٌرُمو  ىلوألا ةعبطلا - 4۱۷ ص مزح نبال «برعلا

 . ضمحلا يداو وه مضٍاو .مضا نطب وه : ليقو ءمضإ نطب نم داو هنأ»

 كانه نوكت دقو ءميدق دهع ذنم اًرومعم عضوملا نوک نم اجاتنتسا هارأ يذلا اذه

 . ابذع سیل عضولا اذه يف ءاملا نأ يه سرو (حيلتمُمْلا) ةملك نيب ةلص

 نع *يشان اذه لعلو (دشر) مساب ةيدقلا تافلؤملا ضعب يف دريف «داشر يداو ۳ ا

 (ثرحلا)و (نمحرلا) لثم ءامسألا ضعب نم فلألا فرح نوفذحي باتکلا ضعب نوک
 . اهوحنو (قحسا)و

 نب سیف نب نایغ يب نآ هریغو «برعلا باسنا ةرهمج» يف مرح نبا رکذ دقو
 3 رم 6 رم 8 رم ر و رع 55 لباس ی 9 ي يمص

 مهيداو ناكو «ناّدشر وب متنا» : مهل لاقف ۳9 هللا لوسر ىلع اودفو ةنيهج
 8 2 رس ساس رج

 دسر ىوع
 و

 ت ےس رق

 یس

 3 و و ع هال

 نيب نم لعل «يداولا اذهب ةلص اهل يتلا عضاوملا ضعب ءاممأ انه درو نأ ْنْسْحَيو
 : اًروكشم اهنم هفرعي ام حضوي نم ءارقلا ةوخإلا 5 1 8 و سو هَ سال

 بست ابلاو ٌرعشألا يناثلاو «ةَْيَهْج يلبج دحأ درجألا : يرجها لاق : ُدَرْجَأْل
 . مهتيدوأ

 . ناب اهو «ىِسْلَجْلا طاوب لي ام : درجألاو

 .طاوب يداو ءاقلت یهو «ةكْم : سْلَجْلا يف لیست ىلا درجالا ةيدوأ نف
 رھ ر ص هن 2 ي اال و سی صوم

 ( ةنيهج معزت اف ؛یوغ همسا ناکو ؛مضا يب بصي وهو .داشر ةثكنم ليو

 . ةعبرلا ةوخإ راتيد يببل وهو «اداشر و هللا لوسر هامسف
 . اا ا

 دبع نب رمع نب زيزعلا دبع نب دمحم نب زيزعلا دبع ربق ابو «ةرضاحلا اداشر يلبو

۰۳۲ 



 . مهل نيع يهو «فوع نب نمحرلا

 .يبهللا مهاربإ نب نب دمحم وهو ءلخن هیفو لب ةرضاحلا ىلع بصيو

 ناّرُمع نب دمحم نب هللا دبعل ريع : راغص نویع هبو ددي ةرضاحلا يلب مث

 . يكرلا كرابمل ليلظلاو هلام ريخ يهو ۳ اه لاقيو ؛ يحلطلا

 . لابحلا نانسأ يف َدَدْيَت نويعو

 كلام يب نم طهر ؛مشج يبل وهو «رزه روغلا ي بصت يلا درجالا ةيدوأ نمو

 : بيؤذ وبأ لوقي هيفو

 ؟ «رزملا لهأ ةليلك تناكأ»

 يهو « ةكتاوحلا رثبو «ىرحلا تاذب يهو « عابس يني رثب «درجألاب نهج هايم نمو
 : لاقف ريك هرکذ يذلا «ناطشلا بقزب

 عقب راذلا نم مامو ءاوحضيف ةعلئب اولي من اسان ناک °2 2 3 تو ما ی ےس م 2 ۳ هه £ 2 ۶م
 و رو ۶ وف سم ي ر و ے9 رم ات ی سويس و راو ماس

 عنرمو دارتسم اهيِف شحوللو تح دق نیماع طرف اهبلع ررمیو

 وت ماو طب نام ةلعصاب اا لارت ال رايد يِناَعَم

 ورم ر

 مالک یہنا ۳ . مضا نی سو للمب يلا مش اه يب نيع نيب فصنملاب وهو

 . - يرجشلا

 ورم
 . هرکد مدقت داو : ةنيذا

 ةيليَمْلا ةيدوأ يف «يلع ديسلا نع لقن يرشخمزلا يوس هرکذ نم را مل : يلبلا 0 عال عت 3 ١ : و
 ام مس يف درو دقف يلبلا | امأ .ماللا ناكسإو ءابلا حتفب اذه توقاي طبضو یاب

 حرص م ناو «يرجهلل مالکلا لصأو - درجألا فصو يف مدقن اک «مجعتسا

 . كلاذب يركبلا

9۳۳ 



 مساب نآلا فورعلا يهجم لبج رعشألا ىلع همالک يف - يرجملا لاق : طاوب
 (ةّرففلا)

 . ءاحورلا يداو يناعلا هقش نم رعشالا ءاذحبو

 «نيسأرلا اقرفتم نالبج امهو «يلجلاو ؛يروعل : ناطاوب يماشلا هقش نمو

 لهأف « عبي نم ةَريشعلا يذ ةوزغ يف ملم هللا لوسر اهكلس ةينث اههنيبو «دحاو اهلصأ

 ؛ناورم نب كلم ا دبعل اًبيبط رانيد ناكو ءريثك نب بيلك ينب يلاوم رانيد ونب يسلج لا طاوب

 . . ىنا . نیتحلم يلب وهو . ةيهج ينب نم ةعبرلا ةوخإ مهو
 ١ نع لقت (ةريسلا» 5 ماشه نب ا اهركذ یو تاوزغلا نم طار ةوزغو

 ىح نو ديري  ةيناثلا ةتسلا يف لوألا عيبر رهش يف ازغ هَ هلل لوسر نأ قاحسا
 . دیک قلب لو ةنيدملا ىلإ عجر مث یوضزر ةيحان نم طاب غلب

 م لوس

 . منی طب نم ٍةَريشعلا ةوزغ اهدعب ركذ مث

 هقش نم مِ يلي ام ءرعشألاب ةّيلَيقلا ةيدوأ نم يرجملا مالک يف ناتدراولا ناتحلمو

 قشي يأ - لبالا صرح قبض بعش اهب صيرحلا ةحلمو نسل ةحلم امهو «يماشلا
 - اهدولج

 للم يداوب اهعاّيجاو اهرادحا دعب ةئيدملا ةيدوأ لويسب هليس عمتجي طاوب يداوو

 نم اهاقلیو ؛قرشلا نم هعفاودو ناوآ يذ يداو اهاقلب مث «ةنينجلاو مظوو شخ يذب

 یتح مضا يداو ي يضم م ةا يداو قرشلا نم اهاقلبو راّزحلاو طاوب برغلا

 مث ةلبقلا نم ةعرت يداو اهاقليو ؛ماشلا نم ةضيبلا وذ هل لاقي يذلا ةمرب يداو اهاقلی
 لا يداوو «رجح هل لاقي داو عفاود هاقلي مث لقلا | نم صیلا يداوو وه يلي

 لفسآ يف نادومع يداو هاقلي مث « برعم ةورملا يذ ليخن يف « ةَبَحّرلاَو اًيقسلا هب يذلا

 مث  كارآ هل لاقي لبج دنع رحبلا ىلإ يضفي نيح نافس لاقي ٍداو هاقلي مث « ةورملا يذ
 «ءافولا ءافو» نم یهتنا - بیقحو ةجيتنلاو بوبعيلا ةيدوأ ةثالث نم رحمبلا يف عفدي

orf 



 .- ۱۰۸۱ ص

 و و

 : ناطشلا

 ا ۰ ۰ ء۰ 2

 نم ٍداو نونو ةزومهم فلا مث ءاطلا نوکسو هلوأ مضب - ناطشلا : توقاب دروا
 رم

 : ٌريكك لاق ؛ةنيدملا ةيدوأ

 وو اهلا 2 ا هرس رک : +
 علضم طير ناطشلا ةينفاب اهناك لازتال رايد يناغم

 ۰ و س 3 58 م 1 5 3 ت ےس ۳ و زل سا هضم

 ءافقاو اهب 2 ٍةقيوس موي بكرلا تسبح یرخاو
8 ۹ 

۳ 

 و یر 5

 میرتملا كجاه ن

 يف «ةَنيَهج لبج « درجألا نم لب بقا ةيدوا نم - ضقن اذإ ثكني ثکن نم
 0۳۷۹/۲ : ءافو» : اطار یو سّلجلا

 ۱ ۲ ٤ رو ۱ 23 ل

 وهو يرشخمزلا باتك يف هتيار دقو يلع ديسلا نع «يرشخمزلا نع توقاي لقن اذكو

 ىلع يدوهمسلاو توقاي قافتا نكلو « طوبضم ريغ ىلع في رشلا نع  ةيلبقلا فرعی

 . نونلا لدب ءابلاب (ةثكبم) هامس يذلا يركيلا ىلع فحصت هنأ ىلع لدب هطبض

 : رزه

 (رزه) يف توقاي هدروآ بیوذ يأ تيبو . درجألا عضاوم نم اذه ركذ نم رأ م

 مسا هب دصقي دق هنأ ركذ اک ٍلْيَدُه دالب يف هنأ ركذ لب ءرعشألا يف هنأ ركذي مل هنكلو

 . ةع دق ةعقو

 را ر ورم

 : هديت

 ه٤ ر مت ورو اح ۲ 1

 لبج درجالا ةيدوا نم : ددن : هصن ام 0۳۱۷۱۷۲ : ءافو» يدوهمسلا دروا

 بجني مل اهسارؤب لهسا اذإف «لابحلا نانسا يف عفدت اهلك ددين نويعو ,لیلضلا 3 زا ۲ 7 ۹ ۱ : 00 - اه لاقي نيعو «ةئيذأ نيع اهريخ ءراغص نویع هب (اذك) رضاحلا يداو يلب یه

ero 



 نام قرتفاو لفل نتا ام
 عضاوم او اسا نم

 ON) / 0 ۸€( يمزاخا یسوم نب دمحم مامالل

۲۱ - 

 () نورعو ۰ رورج باب - ۸
۰ 

 ب سل < جرم ۵ ټه ه 8 8 و مه

e 

. 
 ("”رصم نم ةيحان : نّيتلمهم .نیعاربو ميجلا حتفب - اوالا اما

 : - نون والا دیو « ةمومضُم هر اهدعب ةحوتفم ةمَجعم ءاخ هلوأ يناثلا امأو e 2 هر مس مس مع  0 ۲فر هر هرز مو ۱
 . ۳ جراوخلل ةعقو اهب تناك « درجباراد نم ةيحان سي © ر سا ها < هو و لر

 دع

 : مع لاقف لبج يف يه : لاقو هد «ةَئيهُج نم ناكو اهیحاص نأ كلاذو « اهُعْرَز
 يف «ةنيزم نم لجر لاقو رجا هلقن . هيف ريخ الف اهم لهسأ الف هددْيَت تا اد
 ۱ : ةيلهاجلا يف ةيِهج نيبو مهيب عقو ءيش

 ام َدَدْيَت َفاَنْكَأ اهل هلن واور عابس اني اوعبشت ناف

 لخنلا هيف رضر هيفو دأب فورعلا وه : دتيت : يلع دیسلا نع يرشخعزلا لقنو
 . ةيلبقلا ةيدوأ ف هرکذ - ةَمِطاَف اهلحن لس هللا لوسر تاقدص نم

۰۳۹ 



 2( هر

 ریجرجو 2 نیجوج باب - ۹
 .) 18 لا < بعص ةَحْيِطَبْلا نم عضوم : _ نون هرخآو « ميجْلا مصب - لوألا ۳۷ رم و سل رم

 سا معا مهم . 7 کک

 راخرحو ناخرخو < ناجرج باب - ۰

 : نون ةرخآو ىا ميج کالا أ لا دهب .:ىجلا مضي : لوألا امآ

 لح وی بس« بهم نر هان : لاو « ناسارخ ةحا يف فورعلا دا
 مچ رگ و زر ود

 ما و قو ر رم وقف رم 9 2 ° ٤
 فسوي نب ةَّرمح هعمج . سح حرا مهلو ؛ داهزلاو ءالضفلاو ءاملعلا نم ریثک

 .) . يمهّسلا

 ةلحم : لوألا وحن ز يقابلاو َحوفم ةمجعم ءاخ هلوأ س: يناثلا اماو م رر م 4 عر 02
 سوم مم ام ور رھ ۶

 ةقاحسإ بقا وبا م ١  تبدحلا ةاور نم ةَعاَمَج بیل بسي ۽ تاهبصأو
۳ 

 ۶ ۳ هي ع

 و ”داهبسألا رز نب دَمْحَأ نب , تا
 رر یو سل وع و ا ق

 ني يَ: - ىرخأ اخ ء ءآلا دو « ةمومضم ةمجعم ۶ اخ هلوا :  ثلاثلا ۱

 يينار با نب ميهاربإ نب َدَمَحُم رنج رب اهلا بسني ؛ سموق یرق 8 ۶ رک هک ب م هر را ريب رس نرل

 « ِهِرْيَغو « يونا مس اقلا يبأ ع اجري یر نیل اه نی ناک + يناجرحلا

 . ٠ يا رص وأ هلع یورو
 م هل ا مگ يس یر سوس هر معو 1 تر م
 عضوم : - ار هرخاو « ىرخأ لاح ءارلا دیو « بم اح لوا - عبارلا اماو

 هَ . ٩۳ رهشلا يف رکذ هل ةتيهج رايد يف « زاججلاب ۱ 9 ۱۱ كو 2 ۰ ۱ 2 ۳

۰:۳۷ 



 يشاوخا

)۱( 

 قفز
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00 
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 ىلإ

(۱۰ 

(۱۱) 

oA 

 . رصن باتك يف
 لوقي اذک < ناتسهقب ةنيدم : - نیتلمهم نيازي - رورج : «نادلبلا مجعم» يفو . ةدايز نودب رصن باتک يف

 . ىبتنأ .رصم يحاون نم : اًضيأ رورجو - نيسلا يف تركذ دقو -رورس : يفلسلا ابتکر « مجعلا

 اب جراوخلل ةيحان : اًّضبأ ْدْرجْباَراَديو « بلهملا تاماهب (ناسارخ نم ةيحان) : رصن باتك يف ام صن
 00 .«نادلبلا مجعم» يف اذکو . (ةعق

 . رصن باتک نم

 رطنلا مظعل ۰ هکولس ىلا روهلا بس هيلإو « ةرصبلاو طساو نيب « حئاطبلا نم عضوم) : رصن باتک يف

 . (ةحيطبلا) : هيف (حئاطبلا) نأ الإ ؛نادللا مجعم» يف ام صن وهو . (حير ید تب نإ هيف
 . «نادلبلا مجعم» يف هلثمو « رص مالك صَل

 .(ناجرجو راحرح باب) : ءاحلا باب يف رصن باتك يف
 يف مالكلا توقاي لاطاو یبننا (بلهملا نب ديزيل « مالعألا يق هژانب فورعلا دلبلا ناجرج) : رصن لاق

 نع لیصفت - اهدعب امو ۱۷ ص  ؛ةيقرشلا ةفالخلا نادلب» باتک قو ۰ افصاوو وثمو اًعتمم « ناجرج

 ةنس يف يفوت شيرق نم مهس يب نم يمهسلا فسوپ نب ُةَرمَحو هخيرات نع ةديفم لمجو « ناجرج ملقا عقوم
 . ىرخأ تافلؤم هلو «ناجرج لهأ ءاملع ةفرعم باتک» : همساو « عوبطم ناجرج خيرات نع هياتكو ه ۷

 نب دمحم رب ليعامسإ مساقلا وبأ ظفاحلا لاقو : هلوقب  ناهبصأب لحم َناَجْرَح َّنأب لوقلا ىلع توقاي بقع

 باتك ينو . لوقي امل ٌرقتأو « هدلبب فرعأ وهو « نابصأ یرق نم نا : مامإلا ينايصألا لضفلا
 يف توقاي دروأو . ناجرخ ىلإ نيبوسنملا ريهاشملا نم ددعل ركذ «نادلبلا مجعم»و يناعمسلل «باسنألا»
 : مهضعب لاق « ةنيدلا يحاون نم - و ةينثت - ناَجرُحلا «مجعلا»

 ۰ 3 ا ۰ و ےب ورم 2 له مال وار و را 3

 تعسبرت روجهم نم ٍنْيَجْرُحْلا ةضورب

 . يهنا ۳ ةنيدملا برق 2ام : روجهم

 طبض دررآ مث ىلوألا ءاخلا مفب هطبض يناعمدلا نع توقاي لقن - ءار ابییب نیتمجعم نیعاخت ۲ ناخرخ

 : توقاي دنع تدرو يمزاحلا باتک ةطوطخم يف (ناجرجم یور) ةملك نأ الا . ةدايز نودب همالکو يمزاحلا

 ةطرطخم يف امو ؛ باوصلا يه اهلعلو - ۸۷/۵  يناعمسلل «باستألا» باتک يف اذکو « (ناجرم یور)
 .«باسنألا» باتک يف ام ىلع ركب يلأ نب دمحم وه ليعامسالاو  فیحصت يمزاحلا باتک

1 1 03 

 بحاص لقن هنعو «نادليلا مجعم» يف هلثمو . دزي مو (ةنيهج رايد نم زاجحلاب) : راحرح نع رصن لاقو

 نیو مسالا اذه نيب ةلصلا دعبتسا الو . يمزاحلا تادایز نم (رعشلا يف رکذ هل» ةلمجف هحراشو سرماقلا

 نویع . دبارلا هلفسأ نمو « ةنيهجل داو هنأ - عصن مسر «مجعتسا ام مجعم» يف يركبلا رکذ يذلا (رجارج)

 ١ . ثيل ييبلو شيرقل لخ ابف



 : باتک يف ةرظن

1 

 «دءاسحألا ي :لائررسألاباضأ»

 يف ةمك احلا رسألا باسنأ» باتك يرهاظلا ليقع نبا نمحرلا دبع وبآ ققغا ذاتسالل ردصو]

 نم ةئلاثلا ةقلحلا وهو .ربج لآو ؛ناورج لآو نبروفصعلاو نيّينويعلا نع «لوألا مسقلا ؛ءاسحألا

 ةمجرنلاو ثحبلل ةماملا راد نع ردصن يلا (ةثيدحلا ةيبرعلا تاتويبلا نع صوصنو تاسارد) ةلسلس
 .[ةلحا هذه بحاص اپتک يلا باتكلا اذه ةمدقم يه اهو (رشنلاو

 !! (هریذت ال « عيري هکر

 لب :هعاجرا ةلواح هتدراطب عراسي ال ةيدابلا ءانبأ دح لبإ نم ركب رفت امدنع
 فطعنيسف هی تلمحما كلت هعابتا ديري نمل لوقي وهو ؛دوعب نأ ثيلي الف هكرتي

 اذه يف ترظن نيح يسفن يف تلق اذكهو اروفن دادزيف هعبتت الو « مجریف هسفنب

 .- يرهاظلا نمحرلا دبع يبأ - ليقع نب رمع نب دمحم مرکلا ذاتسألل ثيدحلا فلؤملا

 ور ۶ و
 رب ال يتلا اندالب خيرات بناوج نم بناج ةساردل ههاجتا تدمح دقل رك ل ١ ل

 . ًالوهج اهحرات بناوج

 قمعتو «كاردإ ةعسو .بلجو ةرباثم نم هيف ُفرِعَأ ال «لمعلا اذهب همايقب ترس

 ثحاب دهج نم لموی ام عفنلا نم كلاذ لک ء ءارو نم نوكي نأ توجرو «ثحبلا يف

 ةؤقو بابش نم هب عتمتي ام عم «ةفرعم قمعو «عالطا ةعسو امهفو املع هللا هبهو

 . دلجو ربصو

 وأ «بابشلا ٍتاوَدَي نم مرکل هفلؤم نم ردبي ام باتكلا اذه ايانث يف .اًيرغرَأ مو

 وذ)  ةوقو اًطاشن هللا هداز  هفلؤف ءجلفلاب زوفلا عقوت ءاهدزا و أ یوتفلا تاوّرت

 مف كمع ينب نا) : : هراعشو حالسلاب اًحجدم ناديملا ىلإ فلد دقو (تامزجو تامزع

 !! (ةريثك ةيمتح جئاتن ىلإ لصوت) ىتح (!! حامر

۰۳۹ 



 «ةملكلا هذه اهب تحتتفا يتلا ةرابعلا | كلت ٌتْدَّدر لب «كلاذ برغتسا مل : ال

 هنر او ةيبهذملا نيب رهاظلا ةقورأ) نم نمحرلا دبع يبأ انبيبح جارخإ ربت ينأل

 عتارمب قلعتی ام لک يف نيثحابلل نم اذه رخ (ةريزجلا لهاحم يف سیقلا ٌيرما

 . مغم هگداعب ل «رعاشلا كلاذ عبارمو فقانلا

 ةحلاعم يف راس - باتکلا اذه ثحابم لالح نم ودبي اك مرکلا فلؤملا نإ اًمح
 نم هنم هتولب ام الولو (نييرهاظلا) ةقورأ نم هجورخ قدص ديؤت ةريس اياضقلا نم ريثك

 عيش لب خيش لوق نع ذيب ی دق هلأ فصول موق كا بش شا قبح

 ليد ومب ىح ادب ام ىلع ينو (يِرِهاظ) ينآ رَت 1 و م كل 2 رسا رم 2

 لدحاو فسلفتلا قرطب ةيخيراتل | رومألا نم رم هثحبل یدصت ام جلاع دقل

 : لاق اك وهف ءادنسو اضن «لاوقألا فعضأ نم ليلدلا راهظتسا ةلواحبو « طابنتسالاو

 .(ةياور عمج سيلو طابنتساو ثحب رود هرود) حبصأ

 هذه لاوحأ فلتخم ةسارد يف قمعتلاب ماتهالا هينعب نمل رخآ اًبسكم هربتعأ اذهو

 ربخ يأ نم طابنتسالا درحم ىلع موقت لاوحألا كلت عيمج ةسارد تسيل نكلو «دالبلا
 .ربخلا كلاذل تناك ةياور ةيأ ىلع داّمعالا وأ «ناك

 ةع ةيعرات ثاحأ الع ةباتكلل نمحرلا دبع وبأ ذاتسألا ىّدصت يتلا ثاحألاف

 لقنلا لئاسو نم ةليسو ةيأب ةلوقنلا رابخألا سسأ ىلع مئاق هعورف فلتخمب خيراتلاو

 مث « ةقيقحلا ىلإ اهبرقأ ةفرعمل رابخألا كلت ةنراقم ىّدعتي ال اهيف يلا لخدمو «حيحصلا
 يف مالكلا يف لاسرتسالا ىلإ ةجاع سيل كش نودب وهو فيز نم اهیف ام زاربإ ةلواح

 . هبناوج عيمج نم هب طیح عوضوم

 هفلّوم ةرک اذم تیارف هنم عضاوم دنع تفقو باتکلا اذه يف ترظن نيح يننإ

 ؛هيف هتركاذ ام لوح ءاشأ اب ی نأ يل حابأ نأب يثمركأ - هللا همرک ا  هنكلو ءاطوح

 باتکلا شماوه لی الو «كلاذ نم بناوج ىلإ ةملکلا هذه يف ريشأ نأب تيفتكاف

9:۰ 



 . تاقیلعتلا ةرثكي

 «دحاو ردصم نم تناك اذإ صوصتلاو دهاوشلا رارکت نم راثک الل حاترأ ال انأغ

 عم ابنم دحاوب ءافتکالا ىرأ لب .قرط ّةدِع نم تدرو ولو ءدحاو عوضوم يفو

 .اهقثوأو اهمدقآ ىلع داتعالا

 اهتئارق هبجعت ال دق «يماع رعاشل ةليوط ةديصق داریا ىلإ ةجاحي یراقلا ىرأ الو
 لیلدلا هيف ام داريا ىلع راصتقالا ىّرأ لب ءاهنم تايبأ وأ تیب لیلدلا دحي يكل ءاهلك
 یراقلا نوکی دقف ءرشنلا رداصم قثوأ يف اهرشن قبس يلا ةديصقلا كلت ىلإ ةلاحالا عم

 . هدنع ةديصقلا هذه حصت ال نم نوكي وأ .اهيلع علطا نم

 هباتك نم ةريثك تاحفص ِءلَم ىلإ «ناک فلؤم يأ «فلؤملا دمعي نأ ىرأ ال اك

 . ىلإ كلاذ دعب هب دارطتسالا بهذي دقو «ةديصقلا كلت عون نم «دهاوشلا نم طاغاب

 نم ولخت ال ةساردلا كلت تناكولو ىتح «تاحفصلا كلت هب الم ام ةسارد يف لغوتلا
 حضتب ال دق يفخ حلم قيرط نم ال « اًيوق ًالاصتا هنحب عوضومب لصتت مل ام ةدئاف

 ۱ ۱ . یراق لكل

 : لئابقلا باسنا لوح

 باسنأب قلعتت ةريثك لاوقأ نم ميركلا فلؤملا هقاس ام ىلإ  نيقيب - نامطآ ال يننإ مث

 هذه لهأ باسنأ نع مهتاباتك نكلو «ةيملعلا مهتلزنم مهل ءاملع نع ءاندالب ناكس

 نودلخ نياك «باسنألا كلت ىف لصفلا لوقلا اهربتعي ال نأ ثحابلل ىغبني دالبلا

 نعو «دعب نع بتك ام .بتکف دالبلا هذه نع اًديعب شاع نم امهريغو يدنشقلقلاو

 .لئابقلا كلت لاوحأب لج
 يف ةشحاف ءاطخأ نم ءاملعلا كلوا هيف عقو ام ىلع ةلثمألا داريإل لاحما عستي الو

 نبا ةمالعلا خيرات حفصت نم نا ىلإ ةراشإلا ينکتو «لئابقلا كلت باسنا ىلع مهمالک

 اهنأب مزحلا قيرطب يكحي ةريزحلا لئابق نم ريثك نع ثدحتي نيح هفلوم دجم نودلخ
 . كلاذ فالخ دهاشلا عقاولاو .دحأ اهنطوم يف اهم قبي لو برغلا ىلإ تلقتنا
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 نودب همالک ىلع لوع نودلخ نب ١ نأ رهظبو ؛ييرغلا ديعس نبا هلاق اذه لثمو

 يف وهو بتك ام بتك هنإ «ةريزجلا لئابق باسنأ نع بتك امو يدنشقلقلا ًالثم ذخو
 ال ةئيدحلا لئابقلا نع اف دري ام رثكأ رداصم ىلع دمتعي بتك ام لج يف ناكف صم

 درو اع هلباقو (رساودلا)و سش) نع ركذ ام كلاذل رظناو ةحصلا نم ساسأ ىلع موقي

 . نيتليبقلا نيتاه نع ةميدقلا بتكلا يف

 وبأ مالسإلا خيش لب «فلؤملا خب خيش ملعأو مدقأو يدنشقلقلاو نودلخ نبا نم لجأو

 ةداير ىلع هلقنو هنيودت يري ام  ةريزجلا هذه باسنأ يف بتک اف «مزح نب دمحم
 «بسنلا ةرهمج» هباتك صال يذلا یبلکلا بئاسلا نبا دمحم نب ماشه رذنملا يبأ

 نم هيف عقو كلاذ نم بتک ام - ةدئافلا ةميظعلا ةليلحلا تافاضالا كلت هيلإ فاضأو
 هتبسن كلاذ نمو « مزح نبا مامإلاك « عالطالا عساو ملاع نم هعوقو رثكتسي ام مهولا

 باتك يف ينادمها هبتك ام ىلع علطي مل هنأل «ةيرضملا ةيرماعلا لاله ينب ىلإ برح ةليبق

 ةكم نيتعركلا نيتنيدملا نیب.اهرارقتساو «نعلا نم ةليبقلا هذه ةرجه نم (ليلكالا»

 «ناطحق نم ةعاضق نم مث نالوخ نم اهنأو ءاهباسنأو اهرابخأ ليصفتو .« ةئيدملاو

 باسنأ ىلع مالكلا يف هنع ديعس نب ىنغلا دبع ظفاحلا لاق اك لوعلا هيلع ينادمهاو

 ىلإ لصو دق «ليلكإلا» هباتكو - ١4 ص «برعلا ةريزج ةفص» ةمدقم رظنا -ريمح
 مزح نبا نأ رهظيو «دالبلا كلت ءاملع هنم دافتساو «يرجهلا عبارلا نرقلا ين سلدنألا

 .هيلع علطي |
 ايف رذعلا عساو مهل ةريزجلا ناكس باسنآ نع بتك نم هريغو مزح نبا مامالا 3

 .مهملع هيلإ لصي ام نونوديف «انولهجم لئابق لاوحأ نع نوبتكي مهف «هيف اوأطخأ

 ىلإ لئابقلا كلت نم ريثك ةرجهو ةيمالسإلا تاحوتفلا دعب ةيبرعلا لئابقلا باسناو
 م هنأ عم «اهنیودتب ةيانعلا تلقو ءاهيف طالتخالا رثك دق ةريزجلا نع ةجراخلا راطقألا

 روهثملاب و لعتي ام الا «ثلاثلا لوأو يرجه ا يناثلا نرقلا يف نيودتلا ءدب دنع ابنم نودي

 تافلومک « هردص قو مالسإلا 0 ةيحراتلا ثداوحلاب ةلص اه يلا لئابقلا عورف نم
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 يرذالبلاک مع لقن وأ مهرصاع نم مهاتماو «يسودسلا جرومو نییریزلاو نييبلكلا
 . اهدعب امو ۱۱۱ ص ىلوألا ةنسلا «ترعلا» هنع رظنا «فارشألا ملاعم» يف

 ينادمهلا امه دالبلا هذه لهأ نم ناليلج ناملاع ىّدصت عبارلاو ثلاثلا نينرقلا يف مث

 رداونلا» هباتك ي يرجفا ىلع وبأو ( «ليلك الادو «برعلا ةريزج ةفص» هيباتك يف سلا

 ي نالاعلا ناذه هبتك امل ام عمو «ريسي ءزج ىوس هنم انيلإ لصي مل يذلا «تاقیلعتلاو
 هو عه ري

 . دعب سردي مل هنأ الإ ةيملع ةميق نم عوضوملا اذه

 ةباتكلاب ةيبرعلا راطقألا نم اهريغ ينو رصم يف نيرخأتملا ءاملعلا نم نورحآ ينعو

 ضعب باسنآ نعو اهیف نوشيعي نوفلؤملا كثلوأ ناك يتلا راطقألا يف برعلا باسنأ نع '
 ناكس باسنأ نع مهتاباتك نأ الإ ءراطقألا كلت جراخ يف ةريهشلا رسألاو لئابقلا

 . ةحيحص سسأ ىلع ةمئاق بلاغلا يف نكت مل اهتلق عم ةريزجلا
 : باسنألا يف طلخلا بابسأ نم

 طلاخ نمل الإ هزييمت بعصي ًالخادت اهياسنأ تلخادتف «لئابقلا عورف تطلتخا دقل
 ايف ةريزجلا تناكروصع يف كلاذ عيطتبسي يذلا اذ نمو ءاهدالب لهاجم يف عورفلا كلت

 ىلإ تداعو «نمألا مدعو .«ىضوفلا امف ترشتنا دقو ؛دالبلا نم اهريغ نع ةلزعنم

 ءيش ال ؟ةريزحلا هذه ناكس باسنأ ةباتكل ىّدصتي نم لعفي اذاف .ىلوألا اهتيلهاج

 طبر ةلواحم مث «ةميدقلا ةيبرعلا لئابقلا نع نومدقتلا هبتك امب سانئتسالا ىوس همامأ

 بابسألا یّموأ ىلع كلاذ يف دمتعي دقو «لئابقلا كلت باسنأب ةدوجوملا لئابقلا باسنأ

 بسنيف «ةرصاعم ةليبق مسا هيهاضي «ةيدقلا لئابقلا ىدحإ يف اًروهشم امسا دی نك

 ءاممالا يف قافتالا ببسب لئابقلا نم ريثك باسنأ يف طلخلا قو انه نمو كلت ىلإ هذه

 اهتباسنو نملا ةمالع مملأ اذه لاو اهسفن لئابقلا نيب ىتح لب مهدحو نيباسنلا دنع ال

 ةليبق لک ليبس كلذكو) : لاق ثيح ۱۸۰  «برعلا ةريزج ةفص» باتك يف ينادمحلا
 بسنتو اهون لصحتت نأ داكت اهناف « اهنم رهشآ ةليبق من مسا اهمساب يهاضت ةيدابلا نم

 ۱ (اًريثك كلاذ انیآر ءايلإ
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 نم ريثك هيف عقو يذلا ءامسألا هباشت بیسب باسنألا يف طلفلا عوقو وهو رمألا اذه
 مل ليقع نبا ذاتسألا نأ رهظب «نيرخأتملا نم ةصاخو ةيبرعلا لئابقلا باسنأ نع بتك
 یب ةبسن دكؤي هتيأر نيح هيف هتركاذ دقف هلهجم هنأب : لوقأ الو «هتحص هل حضتت

 سيق نم ةيواعم نب ةعصعص نب رماع ينب ىلإ ةريزجلا قرش نونكسي اوناك نيذلا رماع
 ربتعا ثيح «هيأر ةحصب عانتقالا نم ةجرد ىلع ةركاذملا نيح ناكف ءرضم نم نالبع

 هب تمزج ام َّنأ ىلع ناهرلا يل ماقأ هنأو «يلع هبتشار ام ةمدقلا يف ءاجام ىلع رمالا
 را كنلوأ ىح نمت اإ عرق ضعب ین دو اعم نمد لع سل
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 نأ : اهمهأ جئاتنب تجرح ةريزج لا ناكس باسنأل يتسارد دعب : لوألا بناجلا
 مل «مدقلا اپسن ةحارص ىلع ةيقاب لازت ال ةيبرعلا لئابقلا نم ةدحاو ةليبق دحي ال ثحابلا
 .ایسن حیرصب اهعم لصتت ال رصانع اهيف لخدت ملو ءادحأ طلاخت

 لئابقلا باسنآ نوعجري نومدقتلا ناك بلا برعلا يمذج نأ اضبا تکرذأو
 ا لخادتلاو جارتمالا لصح دق 2 (ناطحترو (ناندع) امهو اش ةدوجولا بم

 ي شيعت ۳ لئابقلا می عیمج نيب تو ةيناطحق و انذهع ۳ ةيقابلا ةنالفلا ةليبقلا

 يف ةلزعنم لارت ال يتلا لئابقلا ضعب ءانثتساب ءاملاهش وأ اهقرش وأ اهبرغ وأ ةريزحلا طسو

 ةليبقلا 3 اب مزا انه نمو .ةيبونخلا ةيرغلا زاجحلا تاورس باش يف وأ نکا يماقأ

 ليف نم دمي ن اذهو تم ًالصتم سلمت اوز ميمج باسأ ل . هيلإ
 . ةليوط روصع ذنم باسنألا نيودت عاطقنال « لاحا

 لئابقلا كلت هوشن عم ًاشن ةريزجلا لئابق نيب طالتخالاو جازتمالا نأ : يناثلا بناحلا

 ةبارقلاك ‹لئاسولا فلتخع عمجتلا ساسأ ىلع موقت تناك ةلبقلا ةايح نال « اهسفن

 لصألا يف یمتنت تناك ناو مدقلا ذنم يهف < مفانملا ي كراشتلاو رواجتلاو فلاحتلاو

 ه5



 وهو « عماج مس ىلإ ءازتعالا درجمب رصحني داكي ءامتنالا اذه رثأ نأ ريغ دحاو دج ىلإ
 ءاهلئاسو فلتخمب ةرثکلا اهأشنم ةوق نم هيلإ يَِْعَي نم يرتْعي ام ببسب ىوقي وأ فعضي

 . بابسألا نم اهريغو بورحلا ءارج نم قرفتلا هثدحي فعض وأ

 ىلوألا هرداصم يف لئابقلا باسنأ نع لأ ام ةسارد يف ثحابلا قمعت ولو
 فالتخالا ببسب «ًةلهذم نوكت داكت ةجيتنب جرنل - هيبأو ماشه ىبلكلا يبا تافلؤمك

 يف اهنع درو ام تافلؤملا كلت ىلإ فاضأ ولو «لئابقلا نم ريثك باسنأ يف بارطضالاو
 ىلإ هعفدت دق يتلا ةربحلاب بيصأل ينادمهلل ليلكالا» باتكك ةينملا تافلؤملا ضعب
 . نيرغأتلا نم مهادع نم هب ءبسنلا ملع ةمنأ هک ام ريثكب ةقثلا مدع

 ردص يفو ةيلهاجلا رصع يف ةروهشم تناك يتلا لئابقلا نم ريثك : ثلاثلا بناجلا

 ةريزحلا يف ةجومتم ةميدقلا اهنطاوم نم ترجاه انيح ةريزجلا يف ارشتنم ناك نم مالسإلا

 خمدنا نم اهنمو «مدقلا ةليبقلا بسن ىلع ظفاخ نم اهنم اياقب اه يتب « اهنع ةجراخ وأ
 . بابسألا نم هرغ وأ قرفتلا ببسب تفعض يتلا هتليبق نم رهشأو ىوقأ ةليبق يف

5 0 ۰ £ ۶ 2 

 ىلإ بسن ىلا ةليبقلاب ليثقلاب تكا لب «هتلمجا ام ليصفت يف ةلاطالا ديرا الو

 . رماع ينب ةليبق يهو «هيلإ اهتبسن مدع ىري نم ىلإ اهتبسنب مزجلا ميركلا نبالا

 : ةيسيقلا رماع ونبو ةيعبرلا رماع ونب

 اف ترشتنا مالسالا روهظ لبق نيرحبلا دالب نأ نیحرولا ىمدقتم دنع فورعملا نم

 لهأ مهو مالسالا ءاج يتلا ءسيقلا دبع ينب لئابقلا كلت رهشأ نم نأو «ةعيبَر لئابق

 هباتک ةمدقم ي یرکیلا هدروآ ام مهصوصن حضوأ نم ناكو « مهزانم اوددح هنع

 ینیب اهومستقاو نیرحبلا ىلع سيقلا دبع تبلغف) : ۸۱ ص «مجعتسا ام مجعم»
 ۲٩ اهءابعأو طلا ةيذج تلرتف

 7م م هر

 . هلوح امو فيطقلا طسو د تلزنو

 هه



 ءرطق ىلإ رجه نيب امو «لمرلا ىلإ نارهظلاو (9 رافشلا 78 تلزن : ةَّبش نبا لاقو

 . ناّمعو نيرحبلا نيب ر طسو اهنأل ةنونيب تم اعاو (ةنوُسيو

 لجعو « ورمع نب براحمو «ورمع نب لیلا و مهو - رومعلاو رماع ونب تلزنو

 فلا محل ءافلح ةعيبر نب دسأ نب رب ةريِمَع مینمو ٠ ركل نب ةعيدو نب ورمع نب
 ام رخآ ىلإ . ( مهراد يف رجه لهأ اوطلاخو .ءانهّدلا فرط ءاذح ءاسحألاو نويعلاو

 . رکذ

 يف يومحلا توقاي رکذ دقف ؛مالسالا ردص يف سیقلا دبعل دالبلا كلت تیقب مث
 يف هرماعل ءام وه : دوسأالا دمحم وبأ لاق) : هصن ام (لصالص) ممر «نادلبلا مجعم»

 نب رماع ينبل ءام وه :رصن لاقو «ةمج عرازمو «ةربثک ليخن هب « فوجلا هل لاقي داو

 نب رمع ىلع اودفو سیقلا دبع نم اًطهر نأ رکذو : لاق «سيقلا دبع نم َةَمْيِدِج
 ضعب هدشنأف لِصآلّصلا ينعأ «ءالا اذه يف هيلإ اومک احتف «هنع هللا يضر «باطخلا

 : تايبألا هذه لوأو ءاذه رماع دلول ءالاب ىضقف اذه يمشبعلا دلت لوق موقلا

 رباكألا رومعلا هانناو مو صرع ممجب سيق وُنَب ات

 رْهاَصَمْلا ریمل ضو يف با مم اقر اَذِإ ىّ < فْيَضلا حام واب

 2 دنهلا نم زوئامو نامی اعالس اَنْيَضَتْناَو اَهْيَلِإ اناشت

 رتاوَع ٍروُرَجْلا راطشاک درجو اّتامر يباب يدارلا نم لبنو

 ٌرماع لصالصلا بر اَنَتَلْفَأَو نونجو ريمس نم لا انيفش
 ریآ ُهَدْعَب طولا ليف نكي اول نا َلْيَحْلا نأ مو مس رم و هس ف 9 7 و كسا ما هرم

 رباج بابل | حتنآ نأ 3 حيض ید تاب قو قورفلا ءارحصب يدا
۳ 
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 رورو

 نأ نب عج نب ورع ون برا لو ليلا « سيق دع نع“ ”رومعلا

 . سيقلا دبع نبا ىصقأ

 كراعملا نم اهناکس سو مهيب یرحو دالبلا هذه لع ةطمارقلا تلوتسا نيح م

 ىلع - (بّّرعملا نبا ناويد حرش» يف ءاج ام هل ردصم یفوا أ دجن ام ؛ىرج ام بورحلاو

Î 



 نبا ءالیتسا ىلع مالکلا ينف (ةعيبر) ىلإ اًفاضم كلاذ يفددرتي (رماع) ممادجت - هناصقن
 «برعلا» : هصن ام ليوط ربخ يف حرشلا كلاذ يف دجن (لاوأ) ةريزج ىلع نايرعلا يبأ

 يبأ نيبو هنيب رقتسا | ام ىلع هسفنب ريس نب هللا دبع وبأ ءاجو) : 150 ص ١١ س

 لولپلا وبا عیجد «ريثك قلخ (ةعيبر رماع) نم اهب «ةَّدش نیناغنو ةثم يف «نایرعلا
 ةئم لولہلا يآ تاّدَش تناکو «ناقیرفلا یقتلا الف .هلاح ىلع لزنو « هل يذلا تاّدّشلا

 رسکناف «سرفلا نع عقو دق تاّدشلا ىلإ هلوزن دنع ناكو لس انحش دق « ةعطق

 برضو ؛مالعألا عفرب رمأو ,مدقتو « لعفي ملف مجرب نأ هوخآ هب دهتجاو «هقاس

 سمح تاّدشلا يف هعم طح نأ ريس نبال ۽ ءوسلا قامت نم قفتاف  تاقوبلاو بدايدلا

 .ربخلا رخآ ىلإ (برح ريغ نم دلبلا لوخد هنم اًروصت (ةعيبر رماعل) اهرثكأ « سرف ةئم

 راصبألا كلاسم» هباتك يف يرمعلا هللا لضف نبا دجنف يرجها نماثلا نرقلا يتب مث

 «برعلا» - هصن ام لوقي هدهع يف برعلا لئابق ىلع همالك يف «راصمالا كلام يف
 رماع ريغ مهو : ينادمحلا لاق .رماع لآ نم مهو : لْیقع) : ۷۷۹ ص ١١ س

 سیقو تابقو عاعنلاو « تاعدقلا مهنمو : لاق .ةعصعص نب رماع ريغو «قفتنلا

 .قرطم ونبو نائرحو «لفغدو

 يدقعلا نب دمحأ نب دمحم مهمدقم ةبحص «ةيرهاظلا مايألا يف اودفو مار
 مارک الا ماب اولموعو « ۲۳ رماع نب ةتابن نب ةميدق نب ةنابش نب ةليقع نب نانس نب

 . ءانتعالا نيعب اوطحلو الا غباس مهیلع ضتفآو

 تناکو : لاق نأ ىلإ  ةيرصانلا ةيلاعلا باوبألا ىلع مهتدافو تلاوتو : تلق
 . ( عنام دالوأ ٤ ةرمالا

 همجرت «جأمز نباب فرعيو فسوي وه هللا لضف نبا هنع لقن يذلا اذه ينادمحلاو

 وهو «ةنماكلا رردلا» ي رجح نباو «رصعلا نايعأ ي يف رصنلا ناوعا» باتك يف يدفصلا

 نم نا ام ىلع عيدبلاو نايبلاو نما ملع يف لو از ال باتک هتافلؤم نم ملاع

 هدهع يف ةيرصملا ةلودلا يف اذه ينادمحلا ناكو « ةيرصملا بتكلا راد تاطوطخم
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 ىقلتي ناكو .اهريغو ةفايض نم ناطلسلا ىلع نيدفاولا نووش موقی يآ (أر رادنمهم)
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 امو «اهلجسیف رصعلا كلاذ يف رصم ماك ىلع نیدفاولا اهئاسؤر نم لئابقلا باسنآ
 يدنشقلقلاو هللا لضف نباک هدعب باسنألا نع فلأ نمل مجارلا مهأ نم ناك ابنم لجس
 . اهریغو

 قلطی ءاندهع ىلإ افورعم يبو (رياعلا) ىلإ را مسا لوحت ةريخألا روصعلا فو
 امو (هايملا يداو) راتسلا اهدالب يف رماع ي يب شح ي دلاح يب ةلسف ف دحا ىلع

 دبع ىلإ عجرت اهرصانع عيمجي اهناب (مزجا) مل ةليبقلا هذه نع تئدع نيح انأو
 مسق (ةيدوعسلا ةيبرعلا دالبلل يئارغجلا مجعملا - : هصن اذه ام تلق لب «سيقلا

 ءدالبلا هذه ىلع قفدتت مالسالا روهظ دعب لئابقلا تشل امو) ٥۷ ص ةقرشلا ةقطنملا

 ةعصعص نب رماع ينب نم نوطب اهناکس نم ناكف ءاهلئابقب جزتمتو «ءاقبلا اهناكس عزانتو
 مالک نم مهفي ام ىلع < مهريغو بالك يبو «ليقع يب نم «نزاوه ركب نب ةيواعم نبا

 ةريثك بناوج روص يذلا « «برقم نبا ناويد حرش» يف ءاج امو «نودلخ نباو يرهزألا

 . هذعب امو يرجما سما ا نرقلا 5 ةقطنملا هذه ي لئابقلا نحاطت نم

 سيقلا دبع ينب نم لصألا يف مهو ءدالبلا هذه ناكس نيب رماع يب مسا رركت دقو

 نیتلسقلا مسا قافتاو يحاونلا هذه ىلإ ة هعصعحص نب رماع 3 نم نوطب ءاوضنا نأ ريغ

 . تلق ام صن اذه .(اهطالتخا بیس

 حصي يذلا نإ ! !؟ سيقلا دبع ىلإ ءالؤاه ةبسنب (تمزج) يننأ يع لوقلا حصيفأ
 نم ذختا يذلا «نمحرلا دبع وبأ انبيبح وه (تامزجو تامزع وذ) هنأ, فصوي نأ

 رماع ينب ناب مزجلل اساس اهنم ذختاو (يرطو مخم نی ام) اهرثكأو اهرشح صوصن
 ةليبقلا ةعصعص نب رماع ينب نم مه هدعب اف ةطمارقلا دهع ذنم دالبلا هذه ناكس

 عدخنا « ليلج ملاع نع ًالوقنم نوكي نأ ام اما هب لدتسا ام نأ كردي و فی رضلا ةبنزاوما

 هذه نم نيرحبلا ناکس نم نیرخالا رماع ينب نآ نظف ةينزاوها رماع ينب ةرهش ةبلغب
 بحاصک باسنألا ملع يف هب قثوي ال نم مالک نم نوکی نأ امإو .ةروهشملا ةليبقلا
 يف درو ام اوفقلت نمم «نيفلؤملا يرخأتم نم هلاثمأو «زاوحألا برع ىلإ ةريسم» باتک
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 ذختي نأ حصي الو ءهب قثوب الو ؛ مهوقب امي ال نم « صيحمت نودب ةميدقلا تافلؤملا

 دالبلا هذه نأ نيرحبلا ناكس خيرات نع بتك نم عیمج قفتا ةليبق مسا ةلازإل اًساسأ

 .مالسالا ردص ييو «يلهاجلا رصعلا يف اهدالب

 تناك يسقبعلا عرفلا رماع ينب نم رهشآ تناك نو  ةينزاوهلا رماع ينب ةليبق انیب 0

 لفاسأ ىتح زاجحلا تاعفترم نم ةردحنلا «ةيبونجلا ةيبرغلا ةيدوألا يف ءدجن ةيلاع لمت

 یزجْلا لامر ىتح دالبلا نم اهوح امو «ةيدوألا كلت حوفس ىلع ةحاسنم ةّيبونحلا لجن

 هذه اياقب نمو .(يلاخلا عبرلا) مساب نالا فرعی ام لامر نم ينونحلا ييرغلا بناجلا

 مساب فرعي ايف مألا هتبق لزانم لحي اهعورف نم ريثك لازب ال يتلا عيبس ةلببق ةليبقلا
 وه اک .ىرخألا ةريزجلا بناوج يف حاسنا نم اهعورف نم نأ كش الو .(عيبس نايذو)

 . ةريزجلا 'لئابق نم ةليبق لك نأش
 : دلاخ يب ةليق لوح

 ِءيط نم دلاخ يب ةليبق نأب لوقلا (هتامزج)و ميركلا ذاتسألا (تامزع) نمو

 نم ةريثك عورف هب ىمست دلاخ مسا نأ كردي وهو .ناليع سيقب اه ةقالع الو «ماذجو
 فئاطلا ةارس يف نيفورعم نولازي ال «لْيَذُه نم دلاخ ون هلانهف «لوصألا ةفلتخم لئابق

 ٠ ايف «ماشلا برع نم اوناک دلاخ ونبو کم ءارم ارمآ عم تاشوانم مهو «ةيبرغلا اهحوفسو

 «صمح يف روبقملا .ليلجلا يياحصلا ديلولا نب , ادلاخ ىلإ ًاطخ اويستناو ؛صجح لوح

 باستنالا اذه ًاطخ يرمعلا هللا لضف نباك بسنلا ءاملع نم نومدقتلا حضوأ دقو

 : رشم نب دمحأ مهنع لاق نيذلا دلاخ ونب لی ينب يف كانهو «دلاخ بقع عاطقنال
 و

 رماع نب لع نم یتش لئاف هلال يدلاخلا منج سل الو

 . ءاسحألا ىف يف ذوفتلاو ةرطيسلا يوذ دصقي وهو

 يف لئابقلا عيمج نأ نم اذه لبق هتحضوا ام ىلإ اًانتسا - دلاخ ينب نع تلق دقل

 لئابف نم رصانع جازتما نم هولخو ءاهيسن ةحارص ىلع ىب  اهقرشو ةريزجلا طسو
 ام - ۲۰۵ ص - دج يف ةرضحتلا رسألا باسنأ ةرهمج» باتک يف تلق - هب یرخآ
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 نم اهريغك يهو «لصألا ةيناندع ؛ةريزجلا لئابق رهشآ نم دلاخ ينب ةليبق) : هصن
 ؛اهتوقب ءامتحالاو فلحلا قیرطب «ىرخأ لئابق نم ةريثك ذاخفأ اهتجزام «ةيبرعلا لئابقلا

 شع يناثلا نرقلا فصتنم ىلإ لب «نييرجهلا رشاعلاو عساتلا نينرقلا يف تناک اهنآ كلاذ

 دهع نم ءدجن ىلإ اهذوفن دما ءاسحألا يف ةموكح اه تماقو ؛دجن ىلع رطيست تناك

 لاجلا عستي ال ةلصفم رابخأ تاموكحلا هذهلو یر لاف ٍرْيَرَع لآ ىلإ ةيربجلا ةلودلا
 ۱ . اهرک ذل

 اورشتناو « مهم ريثك ددع رضحت دقو ؛لحرلا لئابقلا نم لصألا يف اوناک دلاخ ونبو

 . جرخلا ينو ريدس يفو مشولا ينو میصقلا يفو .هارق فلتخم يف ءاسحألا يف

 ينبةليبق ةرطيس تحت لخد دجن يف ةليبقلا هذه نم شيعي ناك يذلا مسقلا نأ رهظیو
 نماثلا نرقلا يف مهذوفن عاستاو «مهتوقو ءالؤاه ةكوش دادتشا دنع ؛لوضفلاو مال

 بسنلا ءاملع لاوقأ نم هيلع تعلطا ام صوصن تدروأ مث (يسيب هلبق امو « يرجملا
 ۱ ٠ ةليبقلا هذه نع

 تحبصأ (ياعلا) رومعلاك - سيقلا دبع ةليبق نم اًعورف ناب اذه ىلإ فيضأو
 دلاخ ينب بسن ةحارصب مزجم هنإف ليقع نبا ذاتسألا امأ :دلاخ ينب ةليبق نم ةدودعم

 .(ناليع سيقب مهل ةلص الو «ماڌجو ءيط نم نویناطحق مهنأ) ءالؤه

 اهعورف نم ريثك لقتنا مث «ةريزجلا لامش اهلزانم تناك ءيط ةليبق نأ لهحي ال هلاخإو

 ىلإ و ماشلا ىلإ ةدتمم ءزاجحلا لاش نكست تناك ماذج ةليبق نو «قارعلاو ماشلا ىلإ

 .رصم ىلإ «ءانیس ةريزج هبش

 .ةريزجلا نم اهلاقتناو اهتارجه يف اهروصع مدقأ ذنم لئابقلا هاجتا نأ اًضيأ كردي هنإو
 رضحتلا يف اًديدج اًرود أدبت ثيح - ماشلا فايرأو قارعلا فايرأ  فايرألا ىلإ

 . ةريزحخلا يراحص يف ةوادبلا ةايح ىلإ دوعت الو «رارقتسالاو

 اوفلاخ ةريخألا روصعلا يف نيرحبلا اونطوتسا نيذلا دلاخ ينب نأ ذاتسألا ىري لهف
 يف وأ ةريزجلا جراخ ةعقاولا دالبلا نم اوداعف لئابقلا لقنت نع فورعلا جيلا كلاذ
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 !؟ ةريزجلا قرش يف نیرحبلا دالب ىلإ ةيبرغلا ةيلاعثلا اهفارطأ

 نم هريغك «ليلد نم هديؤي ام هزوعي نكلو «عوقولا لیحتسم سيل رمألا اذه نا
 ةرابعب ئراقلا رک ذت لاوقأب ًالدتسم ؛عرکلا ذاتسألا اف ضرع يلا ؛ةيخيراتلا اياضقلا

 .(ليهاجم نع ريكانم ىروي «ليبن ةقث) : ءاملعلا دحأ نع يبهذلا مامإلل

 هباتك يف هدروأ مث ذاتسألا انبسح هب فلاحا ام عبتن 2 لاسرتسالا يسفنل جیبآ نل

 . دحاو فرحي ُتضْلَع ال كلاذ ضعب يف هتركاذم دعب قحلا اذه يَِحَنم هنأ الولو ءاذه

 نم ةحضاو ةلدأب هئارآ ةحص تابثال مركلا ُذاتسألا قوي ناب اّقیاص یا يننإو
 . مهب قثوي ءاملع لاوقأ

 : ثيرتلا اهزوعي (تامزج)

 داجيإل ةيفاك تسيل ةيخيراتلا ثحابملا يف يمعتلاو مزجلا غيص ناب ينقفاوب هلعلو
 . ءارقلا لك سوفن يف ةعانقلا

 نأ عم ۳۹۸ ةنس ةطمارقلا ةلود لاوز ىلع (قافتالا) ةياكحك

 فلؤلا هنع ربع ام فلاح هيف امو «برقملا نبأ ناويد حرش» وه مهاوز نع نآلا ىتح

 . قافتإلاب ميركلا
 نب رماع نب فوع وه نييروفصعلا دج نا ىلع اوصن (نيخرؤملا) ناب لوقلا اذكو 8 1 3 00 8 و 2 8 .

 . بعك نب ليقع

 ىلع اًداّتعا ىري هنإ .ءاسحألا ىلع كارتألا ءاليتسا نع بيبحلا نبالل بيرغ يارو
 سأر ىلع ناك كلاذ نأ یری  ىسيع نباك هدعب ءاج نم هنع هلقن - رشب نبال لوق
 عم قفتي ام «نيحخرؤملا نمرشب نبا مغ هدروأ ام داتعالا ىلوأ لوقلا اذه رتعیو ء«فلألا

 ناهلس ناطلسلا دهع ذنم ام اعبات ناك ءاسحألا نأ نم ةيكرلا ةلودلا تالجس ي ام

 نم اهّنألو هديش ام نرادج ىلع راجحألا يف ةشوقنملا راثالا هب قطنت امو «ينوناقلا

 ةنس رمع يذلا ةبقلا دجسمو ٩٩۳ ةنس اشاب دمحم هرمع يذلا سّيّدلا دجسمك دجاسم
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 وه هدهع يف دجسلا كلاذ رمع يذلا يكرتلا يلاولا (اشاب دمحم) نأ نظ هارتفآ ه ۶

 ءانب دهع نع رخأتم دهع يف ءاسحألا ىلع هتیالو يسولألا ركذ يذلا (اشاب دمحم)

 وهف .ال ! ! ؟نوريثك ءاسحالل كرتلا ةالو نم مسالا اذهب ىمسي نم نأ كردي ملو ءدجسملا
 تامزع وذ) : هسفن نع لاق اك هقفوو هللا هاعر هنأ الإ اًملع عسوأو اكاردإ قمعأ

 .(تامزجو

 ؛ ةيوق تامزع يذ ثحاب ىلإ ةجاحلا دا يف مآل | خيرات اياضق نم اًريثك نإ اًمح

 دفاور نم هیفض ام « باوصلا بناوج حضويو «ماهوألا رابغ نم مكارت ام ضفني

 لوصولا تافاضالا كلت ءوض ىلع اهيسرادل ىَّئستي ىتح ءاياضقلا كلت حاضيإل ةفرعملا

 نانئمطاو ةعانق نع اهقئاقح ىلإ

 - هنم مورأ نيح فاصنالاب فصلا ال يذلا « نمحرلا دبع يبأ نم هعقوتأ ام اذهو

 ءارآ نم هضرعي امف ةياغلا ىلع يفوب نأ  اياضقلا كلت ةجلاعمل هريس لحارم لوأ ين وهو
 5 .افایح

 دنع ينتکب ؛مأسلا نم ةلحرم ىلإ اهب سرقلا لوط هب يضفي نأ هاشخأ ام یشخأو

 : يزارلا لوقب ًالثمتم لعب نم ءاياضقلا كلتب نيمتهملا ىلع لالطالاب اهغولب

 الف َنْيِمَلاَعْلا يس کا  لاَمع ٍلوَّمْعْلا ماد ةباهن

 لر و (ليف) ويف اَنْعَمَج نأ یوم ان لوط اَنيَب نم دست ملو
 . كلاذ نم هللا هاح

 رساخا دمح ۱۶۰۳ ناضمر  ةرهاقلا

 : شماوفا

 . ةيقرشلا ةقطنملا مسق «ينارغحلا مجعلا# يف (هابعلا) رظناو (اهءابعا) : باوصلا (۱)

 . اًضيأ «مجعلا» رظناو (راتسلا) : باوصلا (۲)

 نبا ناويد حرش» يف دروو ؛ ةليبقلا هيلإ بسنت يذلا رماع ريغ ناك اذإ الإ ساع نم) : باوصلا نأ رهظب (۳)

 . بسنلا اذه يف ءامسأ طوقس ىلع لدب ام (ةبابش نب ةليفغ) مما : «برقم
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 نوای ملا باسنا يق ۲ نییبن ۱

 ةفلؤم نع ةملك يه اهو . باتکلا اذه رشنب (ينارعلا يملعلا عمجملا) مايق نع ةملك - ۳۱ص ۱۸س «برعلا» يف ]
 . [ لوألا هتعبط يف باتکلا نع ثيدحلل ةئطوت اهداربال ةبسانلا تعدو اهرشن قبس  ةمادق نبا نيذلا قفوم

 : ةمادق نبا مالسالا خيش

 يلا « ةريغصلا ىرقلا رشتنت (نيطسلف) ةييلسلا انضرأ نم (سلبان) لابج حوفس ي

 لک يف « نیلماعلا ءاملعلا | نم ةزاتمم ةوفصب يمالسالا اعلا 3 ةيضاملا مايألا ي تناك

 - ءافلا ديدشتب - (َنْيِراََس)و - ملا ديدشتب  (لْيِعاَمَج) نم ةفرعلا لوقح نم لقح

 ( هيدهب ىدتبيو « هيلع راسي ارانم ةيملعلا مهراثآ تيقب « ءاملع غبن اهريغو (ادرمرو
 . رضاحا ر لا

 لك مهايطالسو ياك نا ناكو < مهمون ي نوصي نوملسلا ناك دهع ف (نيطسلف)

 انب <« هراج ةكلمم نم هيلع ة ةرطيسلا عيطتسي ءزج ربكأ ىلع رطيسيل ىعسي مهنم دحاو

 نم مس نوطيخ ةازغلاو 4 رج ارح ةيمالسإلا ١ ةكلمملا ءازجأ نوعطتقي. مالسإلا ءادعآ

 كلاذ يف .. اًمماس اهل دحت ال حالصالا ةاعد نم ةتفاخلا تاوصألاو « بناج لك
 اهب طاحأ دق دالبلا نأ (نیطسلف) ةييبلا ضرالا كلت يف ءاملعلا ىأر انیحو «رصعلا
 ۱ راطق الا لا نولحرب اوأدب لب < اهنم نورجابب اوادب 3 بناوجا عیمج نم ءادعألا

 . دالبلا كلت ريهطتل انوع وأ دم ابيف نودي مهل 3 ةرواحا هیمالس الا

 جرخ <« ةميرك ةرسأ « ابيلع نييبيلصلا ءاليتسا رث لس نم اوحزن نيذلا كئلوأ نم 1

 ناك ناو ‹ سدقملا تيب ىلإ ةبسن (ةسواقملا ةرسا) يه « ءاملعلا نم ریبک ددع اهنم

 - نم لازت الو تناك اهسفن (سلبان) 3 0 سل ىرق نم (ليعامج) نم هلصا

 هنع فلأ « بس ةرجهللو ء قشمد ىلإ ٠١١ ةنس يف (تسداقلا) ةرجه خيرات ناك
 . انيلإ لصي 1 هنکلو «ةسداقلا ةرجه بیس» هاعد اباتک ةرسالا ءاملع دحأ
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 امو ؛لاکلا باتک فلم يمدقلا يغلا د دبع ظفاحلا ست ةرسألا كلت نم

 مهنمو «ریبکلا حرشلا» ب فورعملا يلبنحلا ۱ هقفلا 5 لا رصتخ رصتع» حراش 3

 باتك فلؤمو « حاحصلا ثيداحألا يف «ةراتحلا» فلؤم دحاولا دبع نب دمحم ءايضلا
 . تاقلؤملا نم اهریغو «ةسداقلا ةرجه ببس»

 1 بال 3 5

 يشرقلا باطفلا نب رمع نينمؤملا ريم أ ىلإ اهتبسنب تمّت يلا ةيركلا ةرسألا هذه نمو

 غلب يذلا « ةماَدُق نب دمحم نب دمحأ نب هللا دبع دمحم وبأ نيدلا قفوم مالسالا خيش

 دعب ماشلا لخد ام) : لوقي نأ ىلع ةيميت نبا مالسإلا خيش تلمح معلا ي ةجرد

 قولا نم هقفا يعازوالا

 ۵ مث « يرشلا بابلا ا يأ دجسم يف او كاز 4 قشمد . يف ةرسألا ترفتساف

 ۳ راثآ لازت ال يتلا ةكرابل ! ةلحلا هذه < قشمد ةيحلاص يف (نویساق) حفس ىلإ تلقتنا

 ددع ءامسأ لمح 3 نايعلل ةزراب <« اهالطا ةرهاظ دحاسمو سرادم نم ةيملعلا ةرس الا

 . ةرسألا كلت ءاملع نم

 يسدقملا ءایضلاو یبهذلا ناظفاحلا هل درفأ دقف « قفوملا ةمجرت يف ةلاطالا ديرأ ال

 يمالسإلا هقفلا يف «ينغملا» باتک ميظعلا باتكلا كلاذ ىوس هراآ نم نكي مل لد
 . ةرهشو اًدولح هافكل

 يعرش فوصتو ةغلو تیدحو هقف نم مولعلا نلتع ي هربغ تافل لا تارشع هلو

 . اهريغو

 « ايندلا نع اًقوزع (ءايحلا رک ناك هنأب لیلخا ملاعلا اذه نوخرؤملا فصي

 .(اًيخس اداوج « قالخألا نسح < نیک اسملل ع 34 اعضاوتم 7-3 : اهلهأو

 ضعب لاق یتح < مستبي وهو ال دج رظاني داك ال ناز هاو قالا ةع هلوفصي

 انلا يف عدبلا لهأ ديلخت) لوح فالح ةيميت نبا دلا رخف نيبو هنيب ىرج دقو

 ورا يف هحاص لع اهم دحاو لک: ها قفولاو « اذه ىري رخفلا ناك

 هه



 نيل ءاملع ريهاشم نع ذخأو «زاجحلا ىلإو قارعلا ىلإ تالحرب قفوملا ماق

 يف غلبو « دهعلا كلاذ يف ةيمالسإلا راطقألا نم امهريغ ريهاشم نعو < نيرطقلا

 . مالسإلا خيشب فرع یتح « هرصع يف ةيملعلا بثرلا ىمسأل هتلهأ ةبترم

 « ماع ۷۹ رمعلا نم غلب نأ دعب هللا همحر يفوت ۱۲۰ ةنس نم رطفلا ديع ةليل ينو
 : ناباتك باسنألا يف اهم اباتک نيثالثلا ىلع وبري ام تافلؤملا نم فلخو

 : راصنألا باسن يف راصبتسالا» : لوألا باتكلا

 ةبطح دعب - لاق ثيح هتمدقم يف هفيلأت نم هتیاغ فلؤملا حضوأ باتكلا اذه

 ىلع مهرابخآ نم فرطو « راصنألا نم ةباحصلا باسنآ هيف باتكلا اذه) : - ةريصق
 قا مس امو « نيدلل مهسيسأتو « مالسإلا يف مهتزنم هب فرعيل « راصتخالا ليس

 ‹ هتوعد ةباجا ىلإ مهقتسو « هتباحصو هلوسر ءاويإو هنيد راهظإو « هرصن نم ىلاعت

 مييلع محراب ریو « مهلع بولقلا يف مظعيلو « هتعاطو مهيد ةعاط يف جهلا مهل
 لاطا نأ دعب لاقف فیلأتلا يف هجهن ركذ دقو . (مهتبحمب ناميإلا دادزيو < مهلضف

 نب ةبلعث نب ةثراح انبا « جرزخلاو سوال مه راصنالاور : راصنالا لضف يف ثيدحلا

 تن نب ثوغلا نب دزالا نب نزام نب ةبلعث نب سيقلا یرما نب ةثراح نب رماع نب ورمع

 نب ةبلع بقليو . ناطحق نب برمی نب بجشب نب بس نب نالهک نب ديز نب كلام نب
 : ةئراح هوبأو . ءامسلا ءام : رماع هوبأو « ءاَيقْيَّرم : ورمع هوبأو « ءاقنعلاب ورمع

 : ناسح لاق « فيرطغلا

 كلام نب «تبت نب ثلا ونب ااف الئاس دالا رشعم اع كب نف
 كباوشلا موجنلا يرارد «هونب  هدحم داش يذلا نالهك نب ديزو

 « ميم بلطلا دبع ّمُأ ناف « لب هللا لوسر لاوخأ مهنأل جرزخلا ركذ انمدقو |
 ينب انأدبو . جررخلا نب ورمع نب ةبلعث نب هللا بت مهو « راجل ونب منم : نوطب مهو

 . (َِع هللا لوسر نم مهبرقل راجنلا

 . يباحص لكل اًدروم « ءاسنو ًالاجر <« مهنم ةباحصلا اًرك اذ « راجنلا يلبب أدب مث

 نم كانهو « نيتحفص نم رثكأ غلبت هتمجرت نم كانهف « هترهش فالتخاب فلتخت ةمجرت

 . نيرطس لكت ال

 يأ « ةباحصلا نع حرخ ال « لاونملا اذه ىلع راصنألا نم نيقابلا مجارت يف راسو
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 «نییشرقلا بسن يف نييبتلا» باتک يف هيلع راس ام فالخم < يلع لوسرلا اوکردآ نیذلا

 نرقلا براقب یتح « ةبقع بقعو ةبقع نم نیروهشلا رک ذی مث يباحصلا مجری هناف
 . يرجه ا ثلاغلا

 ءاعما 2 تاعیتسالا» باتک ىلع ۳ لوع ام رثكأ - لوع «راصبتسالا» باتك يفو

 - 55 یبطرقلا یکلالا ربلا دبع نب هللا دبع نب فسوب رمع يبا ظفاحلل («باحصألا

 قفوملا عجر دقو « لقنلاب حرصي ال عض اولا ضعب يفو « اريثك هنع لقني رهف (ه ۳
 قاحسا نباو يدقاولا نع لقن اك < کیا نیا نع لقتف بسلا ب بک تاهمأ لا

 . «تاقيطلا» بحاص س نب دعس نب دمحو

 « يشاوحلا اف ثکآ دقف فلولا ةدوسم يه دعب ايف اهفصنس يتلا ةخسنلا نأ رهظیو

 رظنا) شماما ي ىرخأ و تاباتک هناكم عضوو : ًالوأ هبتك ام ضعب ىلع برضو

 . (ةروصلا

 « مهئافلح مجارتب كلاذ عتب ةليبقلا نم ذخفلا لاجر مجارت نم يبني امدنعو

 ركذ) : ناونعب لصفب باتكلا متخ نيفورعملا مجارت نم ىبتنا الو . ءافلح مهل ناك

 : ناونعب رخآ لصفب هعبتا مث (مه راصنألا لئابق يأ نم فرعی مل « راصنألا نم لاجر
 فرعت مل يناللا « تايراصنألا ءاسنلا ركذ) : لصفب ثلاث مث  (مهئامسأب اوفرع موق ركذ)

 هوجو نم انيور : رمع وبا لاق : ةحاور نب هللا دبع ةأرما) : لصفلا اذه رخاو (نهلئابق
 هتماللف « هتأرما هتأرف « اهلانف هَل ةمأ ىلإ ةليل ىشم ةحاور نب هللا دبع نأ حاحص

 : لاقف نارقلا ارقي ال بنجلا ناف 5 نارقلا ًارقاف اقداص تنک نا : هل تلاقف « اهدححف

 اتیزفاکلا ىّوْنِم َرانلا َّنأو وح هلا دغو ناب تدهش

 انيلاعلا بر شرملا قوفو (؟) قح ءالا قوف شرعلا ناو
 . نآرقلا ظفحت ال تناکو  ىنيع تبذکو « هللا قدص : هتأرما هلا تلاقف

 . (همالسو هبحصو هلاو دمحم انديس ىلع هتاولصو هلل دمحلاو : باتكلا رخآ

 « اًرمس (۲۷) ةحفصلا يفو « ناتحفص ةقرولا يف « ةقرو (۷4) يف باتكلا عقيو
 ٠ . ةريثك شماوه هيفو

 ' . )۳٤۹( رادلا سرهف يف اهقرو (ةيرصملا بتكلا راد) تاطوطخم نم ةخسنلاو
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 . ةقرو (۱۷۷) يف عقب دحاو دلم يف ؛نییبتلا» باتکو وهو
 يف « راصنألا نم ةباحصلا مجارت يف ةريثك عضاوم انل ححصی باتکلا اذهو

 «ةباغلا دسأدو «باعیتسالا) ك فیحصتو فیرحت اهيف عقو يتلا ةعوبطلا بتکلا

 . «ةیاص الارو

 ىلع ذاتسألا انقیدص قیقحتب (ه ۱۳۹۲) ةنس توریب يف باتکلا اذه عبط دقو
 رو

 ك

 . 8٠١- ص ۷س «برعلا»  ةلحلا هذه بحاص هتمدقم بتکو ضيمو

 رساحلا دمح
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 معافیت و مذليسأ ي ءارسقلا عم

 درو يذلا (لمجلا يحل لبج لبج نع مرکذ ام يرظن تفل ه ۰ ۳ نابعش ددع يف

 ثيلثت نيب قيرطلا ىلع عقب هنا مترشأ ثيح «ریبکلا مجعملا» نع مكثيدح يف انمض

 تانب) برق «ةريزجلا ةفص» يف يادمفا هركذ يذلا (نانص) نوكي امبر هنأو ةشيبو
 . ةشيب ةيحان نارهش دالب يف (برح

 نع فلتخي هامسا اك نانص وأ لمجلا يحل نع ينادمملا هدروأ ام نأ حيضوتلا بو
 يبحل) نع فیرحت (لمجیپ حأ) ب ةماعلا یدل نالا فورعلا لمجلا يحل فصوو عقوم
 ةديبع دالب ينوه ايب نارهش دالب يف هنأو «لبج وه ايب بعش هنا : لاق ثيح (لمجلا
 ۱ . ناطحت

 يف ةقدلا مدعو للخلاو «مسال الا اذهب هلوح قوم فرعأ الف ناتص همسان لوقلا امأ
 هفصو يف قفوي ملف ةاورلا هاوفأ نم بتكو هنع عمس هنأ ان نادكوُي ينادمملا فصو
 . ( عم نمک یار نم سيل) : ليق اميدقو هديدحتو

 دحاو نيعرف ىلإ يولعلا اهثلث يف مسقنت لوطلا ةقماس ةبضه لمجلا يخل لبج نإ

 لابخ يلامثلا فتکلا ىلع عقب ءريعبلا يكف هبشي ام اهنیوکت يف لكشتف ءرحآلا نم ربكا
 ةهج ىلإ فدرال ادادتما ربتعت لمج ا يل اهيف اب رمحلا لابجلا هذهو (ةرمحلا»
 ددع اهللختتو دوسألا نوللاب اهبلاغ «ةلحادتم لابج ةعومجم هذه ةدراسملا 4 ةو «لاهثلا
 ءام دجوي هعرف يفو «جرعلا بيعش لامشلا نم (لمجای حأر زحيو باعشلاو ةيدوألا نم
 لبحلا دعبيو «ةميدقلا راثآلا ضعبو و تال عضب هلوحو «بضني ال يذلا جرعلا

 مع هتل شاج نوفا راسي ىلع ءاليك نیرشع يلاوحب شاج دلب برغ روک ذلا
 اضیا اليك نیرشعب تیلثت قيرط نع ایونجو (ةدّيَعَسلا دجن)

 همم



 .ةيقرشلا ةيحانلا نم ةماصلاو نما يداو ىلع لمجلا يحل لبج فرشیو
 فرعتو نفثلا يداوو ريِصَحْلا لابج نيب ةرادلا هبشت يتلا ةزافلا يه انه ٠ ةماصلاو

 « ملع ىلع ران نم رهشأو « ةقطنملا ناكس ىدل فورعم لبخلا اذه نأ فوم نأ قب

 يذلا ديرفلا هلکشب هزیقل اّرظن لابلا نم هاوس فرعي ال يذلا بيرغلا رفاسلا لدي هبو

 . ىرخألا لابجلا نم #يش ههشي ال

 مالعأ نم ماملا ملعلا اذه نع هحاضيا بحي ام تحضوأ دق نوكأ نأ وجرأو اذه

 . اندالب

 محلم نب ياش نب جارف : شاج يداو

 ةارسلا يف .لاحلا

 : رشع يداحلا رطسلا دعب (۱۷س ۸۵۵ص) ىلإ فاضي

 9 ءدزألا رايد نم « نعلاب دلب : - مال هرخآ لاخلا : «نادلبلا مجعم» يف لاق

 هيلإ تعراس مالسالا ءاج امل : لاهملا نب ةنييع لاهْنملا وبأ لاق .مهنم ركشو قرابل

 نم لاحلا (قّدرْلا» باتك ينو .نآلاَو ركش مساو ‹ مهموخا مهو قراب تأطبأو کش

 توقاي مالک یہنا رخ ناعم هلو ءدوسألا نيطلا : ةغللا يف لاحلاو .فئاطلا فيلاخم

 باتك هرداصم نمو «سورعلا جات» يف ّصّنْلا رظناو (ركشي) ةفرحم تدرو (ركش) ةملكو

 . يردنكسإلا رّصن باتكو يناغاصلل «بابعلا»

 يكملا دهف نبا

 ٤ص ۱۸ س «برعلا» يف هتافلوم ركذ دنع يملا دهف نبا تافلؤم نم رک ذي مل ام

 جيرخت «حلاص حتفلا يلا ةبيط يضاق ةخيشم نم «حلافلا بلاطلا ةيغب» باتک اهدعب امو
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 ريغ ميدق طخم .دلجم يف ءازجا ةرشع .يکلا يمشافا دهف نب دمحم نب دمحم خيشلا

 .(د ۱۸۰۵ ن) مقرب ةيردنكسإلا يف (ةيدلبلا ةبتكم) يف خرؤم

 نيح روك لا دهف نبا ةمجرت ف - ۱۲۸ص ٠ج «عماللا ءوضلا» ين يواخسلا لعل

 جرفلا يبا مث حتفلا يبأل جرخ اذکو «تسرهفلا»و «مجعلا» هيلو هسفنل جرخو : لاق

 مجن خویش نم يغارلا حتفلا وباف «باتکلا اذه دصقي هلعل خلا (امهدلاولو نییغارلا

 . يواخسلا همجرت مسالا اذپبو (رمع) مساب اًضيأ وعدلا «دهف نب دمحم نب دمحم نيدلا

 نأ (١٠ص) ه ١408 ةنس نابعش خيرات ۷ج «يبرعلا ثارتلا رابخأ» ةلحم ترشنو

 «دهف نبا لئاسر» باتك (اينروفيلك ةعماج يف يملعلا ثحبلا ةبتكم) تاطوطخم نيب نم
 هم يف ينسحلا من نب دمحم نب يلع نب دمحم نب دومحلا دبع طخب - ةقرو ١١6

 ۱ : یهو

 .«ةینلا ةفرعم يف ةيلحخلا ةعمللا» ١

 .(هتابنو جحا تابجاو»  ؟

 .(جاحلا كسانم ی «جاتحا ةيافک» -۳

 .«ةالصلا هقف يف ةيادحلا» - 6

 .«تاولصلا ةبقعم تاوعدلا ي لوصفلا» - ۵

 . .تاولصلا هقف يف ةديضنلا ةلاسرلا 5

  ةلزعلا يف - «نیفراعلا تافصو «نيصحّشلا» -۷

 .«يدتقما ةيادهو « يدتبملا حابصم» -۸

 ٩- اهقر  موجنلا لزانم - «لزانلا ةفرعم يف لئاوألا هركذ ام صخلم» :

 ( 1147 - No. 1313.(عمزا.

 .دهف نب دمحم نب رمع وه لئاسرلا كلت بحاص نأ رهظيو

 : عبطي مل امم ءدهف نبا تافلؤم نم (ةيرصملا بتكلا راد) قو

 ١ عطاقلا ناهربلا يذ ةريس نم « عطاسلا رهابلا رونلا .

 مك



 . يلاعلاو رخافلا نم شيرقل اب «يلاوعلا ةينسلا بلاطلا - ۲
 .لحرلا ةغلبو لختنلا ةدمع -۳

 . ةباحصلا يف ءاج امب «ةباصالا قرط - 6

 (یطرالب ف ... تاو

 دالب يف ةصاخ:ةيحجيراتلا قئاقحلاو اندالب يف نكامألا ةفرعم ةيمهأ نيكردملا نم يننإ
 ةكلمملا لامث» مقلا مكباتك ىلع نيعلطملا نمو ..نيلبجلا

 (ضاّئرلا) مساب نآلا فورعملا هنأ نورت الفأ . ناّیرلا باتكلاب ةدراولا نك امألا نمو

 ! ؟اًداض نونلا تلدبأ

 نآلا فرعي ام وهو .تاقوألا نم ريثك يف هايملا هتحت نم یرجتو ناّمر لبج قرش

 .. جاترفو (تالباس) لباس لبج نيب ٍبّبر ءا اًميدقو (طار) وا طارأ يداوب
 اهركذ ىلا فاصوألا نأ 515 ۰۱۵ ص (ةكلمملا لامش» نع مكباتك يف درو دقو

 م 2 ~~ ۶ 0 0

 نع لقن ام نإ : لوقأو ةهجلا لهأ نم يننأ مكحب باوصلا ىلع لدي اب باتكلا فلؤم
 ةليعرلا نأل نامر قرش مقاولا ضّيَرلا لبج ىلع رثكأ قبطني دوسا لبج نر نأب رضن

 ناّمر لب ةيسنلاب قهاش دوسا لبج وهف ضايرلا امآ قرمحلاو ةرمسلا ن لبج

 , هلع لصفنمو

 دسأو ء يلع نيب لبج ناّبَرلا نأ نم يركبلل «مجعتسا ام مجعم» يف درو ام نإ مث
 لبج لامش يف ةعقاولا َةَلْيعرلا سيلو ضابرلا وه َناّيّرلا نأ ىلع ةقيقحلا ىلإ برقآ ليلد

 نآلا دعبيو ءدسا يبل جاترف نأ دكؤملا نم هنأ اک دسأو يط نيب نكي مل يذلا ءاجأ

 . اليك رشع ةسمخ وأ لايكأ ةرشع يلاوحب ٍضاّيَرْلا لبج قرش بونج
 ءاسج نيب عقب نآلا ضیا نَذِإ .يطل بیر ءاح ناكو (5117ص) باتكلا ينو 000
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 دسأو يط نيب وهف «هلوح ام ىلع ةيلاع ةق هلو ببر ءاسح قوف بكري لب حاترفو بیر
۶ 00 

 .(اميدق

 !؟ مكيأر اف

 يخودلا ديهف نب ديعس : ةيدلبلا - لياح

 نس ل آن م (ينيصكإ لآ ) : نانصكا

 « ىلقسلا ةّقشلا لهأ نم « ينْيَصُح مهدحاو  نانصحلا نم ةوخإلا دحأ يب لصتا
 2 2 هد 5 تب م

 ۱ : يوحن ةقيثو يل مدقو .یصقلا دالب ةدعاق ةديرب یرق نم

 نب نمحرلا دبع. مساب ةقدصمو «سيمخ نب دمحم نب ميهاربإ ےساب ةعقوم ةباتك - ۱

 ه ۱۳۹6/۱/۲۹ يف ةخرؤمو قدم لوألا ةلجعتسلا یضاق لايخلا هللا دبع

 نع عامسلاب هفرعأ مع ةدافالا ييصحلا دومح نب نایلس خألا ينم«بلط) : اهبنوحضمو

 نانصحلا مساب ةفورعملا ةلومحلا مهنم نيذلا دنس لآ نأ ضیفتسلا نم نأب : ديو . هترسا مك ٠ از ۶ م
 03 اە م0 0 7 ۲ 0 11 لع يف 3 ۶

 مها یرن انك ناو یک يب ةليبق نم (؟)ةبهوالا نم مہا ىلفسلا ةمشلا لها نم

 لآ نأ الا .يبرع لصأ ىلإ يمتني ال نمی ةرهاصلا قيرطب رضاحلا تقولا يف نود

 2 هحروم دعامتلا یضاقلا یک انا دمحم نب رصان مساب .هعفوم ةباتك ۴

 ةقشلا لهأ ؛نانصحا مساب نوفورعلا دنس لاو : ةلمسبلا دعب اهصن هه ۷

 تررح مهضعب بلطلو : يدل ةققحلا ةضافتسالاب «ةبهولا « ىع يب ةليبق نم مه یلفسلا

 . متخلاو عيقوتلا مث .(ةداهشلا هذه هل

 مكاحم سيئر دعاسم - حقيشم نب مهاربإ نب يلع مساب ةعقومو ةمرن ةباتك -۳

 دمحم نم لك ينم هبلط ام ىلع ءانب) : اهصنو ه 140۳/۸/۳ يف ةخرؤم ءاقباس مصقلا

 «عامسلاب هفرعأو يدل اع ةدافالا ينيصحلا رصانلا يلعو «ينيصحلا ميركلا دبع نب
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 ناب دیفآو مترسأ نع امسلاب مىفرعأ امع َجداثالا ی وبا درمح

 ةسسقشلا لها نم نانصحلا ماب ةفورعملا زنومجلا ر ة٠ نب دلا دنس 4! ىأ ياتسا س

 نوا یف نوجم دن م هنآ ىرت اک ناو ملفت 8 قف نم ةبعؤالا نم ما ى ا

 ىف نیروک ذملا دنس لا نآ الا 7 اأ ىلا ىتنال نم مع ةرهاصملا جراب ر احلا

 زر لا جليبقلا مست ینہ سم, «eo یوم ےللا ياسثالا يت نك ىنركذ مال ن نان رو + الا
 كرر ۱ مر و ما ا

 تم تب ات ) یر . سو اليخ هوم نا راسم
 ی ام ۱ مس مهم هه ارز

 و
 5 لاما مک ی لر 0 گرام

O 2 2۱ ر 3 7  
 0 ا رز سا

 نی نایاب 1 س بل دل 7 ات

 5 EL مل

 مرم اس ادای مر يا نری یا هات نسل یلص م زر بلا 5

 وردا رطل مي .ENE ۳۳ رها لع تعا د نر ی 7 لو و مت ل 5 نسل ورعد ۵ ادص ا نوفرح بر هرم اضذ سس یت سا فشلا لآ ۵ دا نل يذلا سرک اٹ

 ۲ 5 اكديم رم[ رک اس خسر عار ایمل ارم

 ۲ .a ا
i5  

 مهيسنو ناتصحلا

۵۳ 



 ۶ 2 ۶ 3 رم

 نم ىلفسلا ةقشلا لها نأ ققحتملا ضيفتسملا : لوقاف .مهترسأ نع «عالطالا بسحو

 ىتح یبمن ينب ةليبق نم مهنا «دنسلاب نوفرعيو «نانصحلاب نوفرعي قديرب ةنيدم ءاضق
 . (هبحصو هلآ ىلعو دمحم انيبن ىلع ملسو هللا ىلصو :ةبهولا نم مهنأو «ىفخي ال

 (ه51 مقر ةحفصلا يف ةروصلا رظنا)

 ينلزلا يف معنلا دبع لا
 ركذ ءاج ۵۵4 ص ينو «دجن يف ةرضحتملا رسألا باسنأ ةرهمج» باتك ىلع تعلطا

 يرظن تفل دقف اهدارفأ دحأ ربتعأو ةرسألا هذه ىلإ بستنأ ىننألو .معنملا دبع لآ ةرسأ

 . حاضیالا اذه بتكأ نأ تبغرف صقان اهمسا تحت بتك ام نأ

 نب نودعس نب معنملا دبع وهو اهدادجأ دحأ ىلإ يمتنت ينلزلاب معنملا دبع لآ ةرسأ

 . ةسّع نم .«ةقورلا ةليبق نم ةدعاسألا دشار لآ نم حیف يهو .درفم نب دمحم

 دبعو دعاسم مه دالوأ ةعبرأ فلخو ه ۱۳۲۶ ماع اذه منلا دبع يفوت دقو

 . حيرفو دودعسو نمحرلا

 دبعو ىلع هانبا هعم لقتناو ءاهنطوتساو ةزينع ىلإ معنملا دبع لآ دعاسم هنبا لقتنا دقو

 . ىنلزلا يف بف ديع ثلاثلا هنبا امأ «زيزعلا

 ثالثو دمحأو دمحم دالوألا نم هلو ینلزلاب قبف نمحرلا دبع وهو يناثلا نبألا امأ

 . ه ۱۳4۳ ةنس نمحرلا دبع يفوتو .مهدالوأو مه ينلزلا نونطقي مهلك تانب

 . دبعو دمحم مه دالوآ ةثالث فلخ دقو متنملا دبع لآ نودعس وهف ثلاثلا نبألا امأو

 . معنملا دبعو زيزعلا

 دالوألا نم هلو ينلزلا يف يتب دقو معنملا دبع لآ حيرف وهف معنملا دبعل عبارلا نبآلا اماو

 . نآلا ضايرلا نونطقي مهو مهتخاو هللا دبعو دمحم

 يف معنملا دبع لآ ةرسأب محل ةقالع الو ةزيتعو ينلزلا يف معنملا دبع لآ ةرسأ يه هذه
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 رساودلا نم یقارطلا نم مهو ةعواطلا نم ةديرب يف معنلا دبع لا ةرسا نا ذإ ةديرب

 نم ةقورلا نم ةدعاسالا نم تفلسا اك مهف ةزينعو ييلزلا يف معنلا دبع لآ ةرسأ امآ

 . هستع

 ملا دبع لا زیزعلا دبع نب نرقم : ةيعانجالا مولعلا ةيلك : ضايرلا

 تو لاو ... رطاخ لآ

 نایعشو بحجر ددع «برعلا» ةلحم يف ملاسلا يلع ىلع نب دمح/دیسلا هبتک ام ىلع تعلطا

 ليبج لا يف (طاخ لآ) نع هرکذ امو (دلاخ ينب نم تیوب لآ) نع ه ۱۸۰۳ ماع

 : حیضوتلا مزلف (تیوب لر ل مهئاتناو
 ۳ ٤ . رو ۶ هرو مس

 انراز نأ ثدح دقلو و ا يب ن نم ءاسحالا ی ورم ةرسأ (تیوب 0 نإ ١

 ةليبق نم رطاخ لا ةرسأ نأو لاا ةحص له سر اع مهربخأو بف ةرسألا

 رخاوألا رشعلا يف یی لوألا مهدلب ىلإ رطق يف ةركولا نم اوُداع نيذلا (نینیعوب لآ)

 . هيف لادج ال فورعم ٌرمأ (نينيعوب لآ) ىلإ ةرسألا ءامتناو ه ۱۳۲۷ ةنس ناضمر نم

 يف (يلع نبا لآ) مهنم ءرطاخ لآ هتيرذ نم (نادحل نب يلع) هلوق يف هركذ ام-۲
 ةرسأ رطاح لآ نم دجوي ال ثيح (يلع نبا لآ) ب دصقي نم ملعأ ال «لیبجلا (نينيع)
 نطقت ةفورعم ةليبقل مسا (يلع نبا لار نإ ةركذتللو .اضيأ ةليبقلا نم الو «مسالا اذهب
 .نيرحبلاو رطق

 (نينيع) يو جيلخلا ةقطنم ي نيرشتنم اوناک تیوب لار نإ : هلوق ۳

 لآ) مهترسأو رطاخ لآ نإ هتركذ ال اًقايس لوقأو «.. خلا ةّيمّلسملاو ةّنج فو - ليبجلا

 . ايف نارمع ال «ءادرج ضْرَأ يهو اهورمع ةنيدملا عقوم (نّينيع) اولزت انيح (نينيعوب

 ضعبب دهشتسا «ليبجلل مهتدوعو رطق نم مهلحتوا يف ةريثك دئاصق تليق دقو
 : اهم تايبألا

 هدم



 : رطاخ لآ يلع نب یسیع خيشلا لاق ام

 تاجح تس اه راد اب یهرت

 تاب الو اكس دحأ انلبق ام

 " تالجعو فيافخ « نجه لَها لاهذم

 تاّلزو شّيجب انرص اه امخو

 دبع نیزیزع لیابقلا هرطاوخ

 نإ

 نيطالسلا 27 ىذه مینو

 نیلحع ليتاتبلا درس ىلع اولاش

 نيلي ةنوصلقب مهبشخ ياتو

 نیمارفلا سورپ تطح مشزوشن

 رسم الع ورم ٍةَبِغ مك

 نينيع فيس ىلإ (هرکولا) ةفيس نم

 نیوایص اونبو عرش مه اونبو

 ما رم و

 لبعم نيب ام هزیمتم

 داقرلاب ينیهپ ليل سیدس
 يباوع الودو ٍيفيِكاَتَم الود

 دابعلا عيمج هرم يذلا رب
 دارم ٍلّصَحُب ام اج يل دضلاو

 : ةليوط ةديصق نم ياطحقلا يمص

 يداغو

 ر

 بیجنلا بيرعلا تیبا مهبتني
 بْيِرَح ايب (ةركولا)

 ٍبیعو ليم لك نع ةَعاَرَج
 ييبغلا جوبت قیبانس اعم

 ييب لبطلا عم برضت مهديبعو

 يبيشي هفوش ماق نمل جولاو
 بيعت ليابقلا لك ىلع رثا

 ييجع اهانبا ريصاقم

 ام نم اودش

 اونبو

 : ةليوط ةديصق نم رطق يف وهو (نینیعوبلا) يلع نب دشار نب دمحم هلاق امو
- 

 ت 7

 قباس هيف انل انیلاش رب

 اهضْرَب ناك امو (يفاّصلا)و (نْیتیع)

 ذحاو يحبو يا اهُلْيَبْجِو
 دهاش رادلاب يارلا نيظم ييكيو

 رداون رارح ابدسهو ركاوم

 اهادتعب اهموسر دج ثيراوم

 ار ي نیلا ن
 اهابج يماوش امر ۳۹
 املاعتشا بشي ةرمج ىهو اهو

 : ةليوط ةديصق نم رطاخلا ىلع نب دمحم نب هللا دبع هلاق امو

 مكك



 E سها ر

 فیسو رب انلبق نم ةرفاق لهدم اهف فیضال انراد

 تیطللا ربدت لاللو مزعلاب  يلولا رسیتب اهانرمع نح

 فيعي ام اهم دذضلا فاش نيل لقصی فيس اهانیمح مث

 . يلع نب دمحم خيشلا يف ه ۱۳۲۹ ةنس يدجنلا جیلف نب زيزعلا دبع رعاشلا هلاق ام

 : ةليوط ةديصق نم رطاخلا

 اهانربص هدملاه حار ام بقع هّیغلا لوط يللا ىلع يمالس اي

 اهالوم راز (ةييط)و كمر جح ذب يرجت كلفلاو ىفل خبش يح
 اهاع راص نم ىل رادلا نمان هب يهرب تادشلا ىلع يللا انخيش

 اهاج نم لذي ةبال نم فاخ ساخت ترک ودعلا هاون ناو

 اهاجَم ةاّمْسِملا نم بق قوف ٌهْیِلَول فلخم زوم مهلقت
 اهانیرش ام قيالخلا بر ثر هب يخصي داع ام لزن فیس نود

 اهانیم طخ نم اهزع يشان . هبیناخ ةاحو رادلا له مه
 اهاطاب سفنلا عوند يجب ام هبیه اه «هّینویْغلل ةريد»

 اهانیمح الو انراذعآ يدبي  هبيجاوم تراصیل لالا لذبي

 رطاخلا ديع نب يلع نب دمحم

 لب نم يلا وسا

 يتلا ينيزملا ةرسأ نع تامولعمب زيزعلا دبع نب دومح خألا «برعلا» ةلحم ىلإ ثعب
 كلت صخلمو « الا - ۹5۷ ۰۹1ص ۱۷س - «برعلا» ةلحم تراشآ نأ قيس

 يردجلا ضرمب بيصأ يذلا فيان نب هللا دبع ىلإ بستنت ةرسألا هذه نأ : تامولعملا

 هنم تتاف هتنبا هللا دبع جوزتف « يخودشلا ناملسلا دمحم هجالعب ىنتعاف لئاح ةنيدمب

 . هحاضيإ ينأيس ام ىلع ةرسألا تعرفت نيدلولا نيذه نمو دشارو دمحم نيدلوب
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 فيض نب فيان نبا وه اذه هللا دبعو ةفهكلا ةدلب ىلإ هترسا عم هللا دبع لقتنا دقو
 «ةتياحنلا مهعورف نم نيذلا دوعسم نم ةتبارسلاو «ينابرسلا نسحم نب يزاغ نب هللا

 « ينيزملا ةرسا میل بسنت نيذلا ةتبارسلاو تاميرعلا دوعسم عرف نمو ةراوفلا مهترجهو

 . منحلاو غيب بايدلاو ةصيقل هصشل و ةنوعلا اضیآ دوعسم عورف نمو

 مساب اعقوم اقيدصت يوحت يلا (ييرملا أ بن ةرجش) يف ثم تاب هذهو

 تباثلا نم ناز : قیدصتلا كلاذ صنو «ةراوفلا ةراما تیح نب دمع نب حالش

 يب نم ةتبارسلا ىلإ أ نومتني مهو « ينيزملا ىعدت ةرسألا هذه نأ انيدل فورعلا

 .(برح نم ملاس ينب نم ةحوارلا نم نطب .ةنيزمو «هنیزم نم دوعسم

 نب دشارو دمحم دالوأ ةرجه) : ةرجشلا كلت يف انك (ينيزلا لآ) عورف نايب وه اهو
 : هللا فيض نب فيان نب لوألا هللا دبع

 شعب يلع نب دمع ةيرذ معو دام ب مهضعب لازال : دمحم نب ملسم ١

 اه نم مهنمو «ةمركملا ةكمو ضايرلاو مصقلا ىرقو سرو ةيريكبلا ىلإ لقتنا رخآلا
 . ھه ۰ خیراتب رصمو ماشلا لا

 ضعبلاو ضابرلاو لئاحو رافق نکس مهنم ضعبلا هدالوآ : دشار نب هللا دبع -۲

 يف (لاكوبأ) ةنيدم ىلإ رجاه رخآلا ضعبلاو ةرشابم لئاح طوقس دعب تیوکلا ىلإ رجاه
 . ه ۱۳۶۰ خیراتب ایروس

 ةيريكبلا نکس نم مهمو ءمصقلا دالب يف اورشتنا هدالوآ : دشار نب فيان -۳

 . ضایرلاو مئادبلاو اونا نویعو سرلاو

 . ضایرلاو مشولا يف قداثو ةبغرو ريبلا اونکس هدالوأ : دمحم نب ملاس - 4

 ه ۱۲۵۰ خيراتب ةعمجملا ىلإ ةفهكلا نم اولحر هدالوأ : دمحم نب هللا دبع ه

 ضايرلا نكس نم مهنمو قارعلا يف ربا ىلإ رجاه نم مهنمو ءاهيف نيميقم اولازالو
 .ةدحو
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 ترشتنا هتیرذو اهيف نيميقم اولازالو نیطسلفب ةزغ ىلإ رجاه : دمحم نب ناملس- 5
 . ةيبرعلا دالبلا ف

 ىلإ رجاه نم مهنمو «ةديرب يف ةعيَصقلا ناکس مهو : دشار نب نمحرلا دبع -۷ ٠ و

 . اهارقو لئاح ناکس نم هدالوآ : دشار نب حلاص -4

 مە
 ندرألا ىلإ رجاه نم مهنمو ؛لئاح ناكس نم هدالوآ : دشار نب هللا فيض - ٩

 اه ۳٤ خب راتب

 ةقشلاو ةيريكبلاو ةزينع ىلإ اهنمو مصقلا يف رصبلا ىلإ اولقتنا : دمحم نب يلع - ۰

 . تیوکلا نکس نم مهمو ةدجو ةمرکلا ةكمو ضايرلاو

 تاّيَرْفو ةديرب ىلإ اهامو ريبلا ىلإ ةفهكلا نم اولحر هدالوأ : دمحم نب ميهاربا ١

 عم هللا دبع نب فسوي رجاه فيِرّصلا ةكرعم دعب ه ۱۳۱۸ خيراتبو ضايرلاو حلولا
 . اهيف نيميقم اولازالو تيوكلا ىلإ هدالوأ

 2م
 ةقضل

 برغ ءارتبلا يف طقاو نكس نم مهنمو ةيدابلا لهأ نم هدالوأو يزاغ نب هللا فيض

 .(سرلا ةنيدم

 اه ۹ ماع وتو طاغلا 2 اًيضاق ناك ينيزملا مهاربإ نب هللا دبع 1١

 .اًيلاح كوبت يف اًيضاق ييزلا دعس نب هللا دبع .نب رصان نب. هللا دبع -۲

 .نآلا ةديرب يف ضاق ينيزملا ملسم نب ميركلا دبع نب دمحم ع
 .لامشلا يف حلملا تايرق يف اًيضاق ناك ينيزملا ديشر نب حلاص 4

 3 : 3 هه
 هترسأ نع تامولعلا نم ييزلا زيزعلا دبع نب دومح خالا هب ثعب ام صخلم اذه

 ع0 ۳ 7 نم e كل
 ءاندالب ناكس خیرات نم بناوج حضوپی ام اهئارق نم ماد ىقلتت نآ اهرسی «برعلا»و

 بناوجلا فلتحم يف حيضوتلا ىلإ ةجاحم لازتال
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 ان ۱ <

 نايس طلعو ۔ یال

 قالا ترامیم اة راو وا

 ؟ عین يأو .. ةر

 ىلع يلا ةرعيرع يه له اهعقوم يف فلتخاو خيراتلا بتک يف ةرِعْبَرع ركذ درو دقل
 . اهريغ مأ رعيرع نبا ابثعب يتلا ءاسحالا قیرط

 ی رم ۾
 . توقاي اهرکذ اک ةيلهاج نوکت نا حجرا ينا ثيحو

 ما سي م ۹ 00
 نيب «قيوط لبج ةيامن يف يلزلا ةنيدم نم يرشلا لاهشلا ي عقت يلا ةرعيرع يهو

 : «نادلبلا مجعم» يف توقاي لاق :نأشلا اذه يف ءاملعلا ءارآ قوسأ ینناف اذل «نيلبج

 ءام وهو - همظعمو هظلغ لبجلا ةرعرعو «ءارلاو نيعلا ریرکتب - ةرعرع ريغصت - ةرعيرع

 . ةعيبر يبل

 . ةماعلاب ةعيبر ينبل لخت ةرعيرع يصفحلا لاقو

 . لمرلاو نیلحا نب يه : يعمصالا لاقو

 : ءامسأ اهل لاقي ةّرم ىب نم ةأرما لاقو
 رس دژ يقرا © a ۹ a هج 3 7 و سگ ه 9 9 ر مگ

 اهمودق محو موق یو نع تان ىتلا ةرعيرع يداو يلبج ايا
۳ £ 3 117 3 

 Jo 7 رگ سس 3 3 مر وا ار روس 9 امه ےس رم رم ع

 اهميسن هاوج نم يداوف يوادن  هلعل بونجلا ىرجم ايلخ الا

 يور حل نأ ریز تا ىلإ  تتخ همین هاب اور
 . توقاب دروآ اذکه

 قیرط ىلع اهفرعا ةرعیرع : هلوقب اذه ىلع قلع دقف دپیلب نب دمحم خیشلا اما

 سانلا اهرکذ اك تناك ناو «توقاي اهرکذ ىلا هذه یهف ةيلهاج تناك ناف «ءاسحألا

 رعیرع نباو توقاي نيب ةفاسلا نأل ,يه نوکت نأ نکه الف رِعْيَرَع نبا ثعب يتلا اهنآ
 نرقلا يف رعیرع نباو «يرجما عباسلا نرقلا لئاوآ يف يفوت توقایف «نینسلا تائم

 . یهتنا .دهعلا اذه ىلإ مسالا اذهب ةيقاب ةرعيرعو «يرجما رشع يداحلا

 لئابقلا هيلع درت ءام دروم اهنأو ةيلهاج ةرعیرع نأ وه حیحصلا نإ : لوقآ نأ يتب
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 ددر تدحأف ةيتلاةرعاشلا لوق لیلدب ءامموح امو ٌرفَجْلاو َةلبَسلا نطقت يتلا لحل
 . امع تدعب يلا ةرعيرع يداو يلبج ىرت نأ ىنمتتو رعشلا

 داو اهطسو «نالبج ةروكذملا ةرعاشلا اتفصو اك يه ییلزلا برقب يتلا ةرعيرعو
 مس 4 2 هلل 3-8 3 00

 رابا اهيفو «راطمالا نم یورب اهلحنو ءاهيلع درت یتش لئابقل دروم يهو «لخن هيبنج ىلعو

 . بيرق دهع ىلإ ةدوروم تلاز الو ءاهبنم یورتلو اهيشاوم يبستل ةيدابلا الع درت

 ىلع قلطي مسالا نأ حضتي اذه دعب اهدرونس يتلا صوصنلا قايس نم : «برعلا»
 : تايمسم ةثالث

 يف عقب اذهو « بالك نب ركب يأ نب هلل دبع يب نم ةعيبر يبل ءام اهذحآ - ۱

 مساب نآلا نيفورعملا  نياّضلاو رْمَضلا يلبج نيب «ةرصاخلا ةرجه بونج .دجت ةيلاع

 دبع ينب ةلمرب اًميدقو َةَّحَّصلا دوفنب نآلا فورعملا لمرلا نيبو (فوحق مارو (ةينيضلا)

 .بالک نب ركب يأ نب هللا

 دبع نب ةعيبر يب دالب ىلع مالكلا يف و : - ۱۲۸ «برعلا دالب» باتك بحاص لاق

 یس ءام مهل : نئاضلاو رضا دق لولا لابقإ م) : بالك نب ركب ينأ نب هل

 ملا امل لاقي عام هللا دبع نب ةعيبر ينبلو عام ةيدعسلا مهو «طیرق يبل ق

 اناکو ( هاروضخم حالا يو ةمرضخلا اًمهدحأ يو ناَملع ( نئاضلاو مضلاو

 نب ركب يبآ يبل نا عمو نم نخل نم بق يف اُهو هولولس يبل ىصم انْ

 . تاک

 مع و سس

 نمركب آید نب ڈیز نم لکو رو جت وو

 | .(بالک

 رمضلا نيلبحلاب دصقی وهو ءاملا اذه ىلع قبطنی توقاي هدروأ يذلا يعمصألا مالكو

 . افورعم لازي ال يذلا (ةّحسلا) َةَّخَّصلا دوفن لمرلابو «نئاضلاو

 وه يصفحلاو ةماعلاب هنأ يصفلا نع توقاي لقن يذلا لا وذ عضوملا : يناثلا
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 لقنلا توقاي رثكأ ءابنع فلؤم هلو ةماعلا لهأ نم ةَصْفَح يأ نب سيردإ نب دمحم
 - اهدعب امو 519 ىلوألا ةنسلا «برعلا» رظنا -

 ةعيبر يبل ةماعلا يف يتلا ةرعيرع نأب لوقلا نکلو «ةماعلا عضاومب ريبخ وهو
 مهطلاخ نوكي دقو ءميمت ينب نم رثعلا ينبل هذه ةروبرع برقب يتلا عض ناولاف « لكشم

 تافاضإ نم (ةعيبر ينبل) ةلمج نوکت نأ یشحأو مع ةعيبر نم دحأ مهتليبق نم
 نودب وهف دجت ةيلاع 2 عقب يذلا ءالا اهب دوصقملا نأو ؛ يصفحلا مالك ىلع توقاي

 . - نازوه نم بالك نب ركب يلأ نب هللا دبع ينب نم ةعببر يتب هايم نم ناك كش

 دبع ذاتسألا هركذو .يمور نبا خألا هركذ يذلا وه ةماعلا يف عقاولا عضولا اذهو

 ام هدعب لاقو «نادلبلا مجعما 5 ام دروآ ثيح (ةماعلا مجعم) ي سیمخ نب هللا

 نم يللا ةدلبل ةلباقم ی باعش نم بعش يف «نآلا ةفورعم ةرعيرع) : هصخلم
 بعمل اذه تلخد دقو .ناکسو ليخن هب «قّيض بغش «لامشلا وحن لیب قرشلا
 نيبو اهنيب عقاو يفلا بو ءاهفوهك نم فک يف ال ةلوليقلا اتتكردأو .هيف تلوجتو
 : ءارعشلا دحأ لوقيو - ماغرلا  لْمرلا

 هلابق نم هرعیرع . عفر يِقسيو فيغيلز ريابز يقسي ايحلا ىسع هى 00 ۰ ۳ و سو هام °07 ماس 3 سرم ۵ ما رم
 هِلاَلَظ يِعاَرُي يلت ةهخا بد ْفْيِرَطَعْلا تانبلل رقم هح

 - قیوط - ضراعلا فونأ نم ةرعيرع نأ - 18 ص ۱ ج - رخآ عضوم يف ركذو

 سیمخ نب هلا دبع ذاتسألا أكو هبرقب يذلا لبجلا ىلعو با ىلع قلطب مسالا ناف

 ل هعطقي يذلا ماغرلا لْمَر وه يعمصألا نع توقاي لقن اهف روكذملا (لمرلار.نآ َّنَظ
 .اهركذ مدقت يتلا يه يعمصألا اهانع يلا ةرييرَع نكلو (تاريوثلا دوفن) فیفیلز

 تلقو ؛ةرجه نآلا تحبصأف الهمم تناك «ةيقرشلا ةقطنملا يف ةرعیرع : ثلاثلا

 ام - ۱۱۵۳ ص ةيقرشلا ةقطنملا  «ةيدوعسلا ةيبرعلا دالبلل يارغجلا مجعلا» يف اع
 : هصن
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 اهدروآ ةرم يب نم ةأرمال ‹ةقىقر ایا دروأ م لمرلاو نيليجلا نيب يه : يعمصألا نع

 لاقو - ۲۱/۱  «ءاسحألا خيرات يف دیفتسلا ةفحن ) باتك يف رداقلا دبع نب دمحم خيشلا
 9 م 5 ۰ =

 نم ناجعلا نم يمجعلا ةعمج نب روصنم ةرجه ايفو اهم اب ةفورعم يه : اهداريإ دعب

 . خيشلا مالك ىهتنا .ناطحق نم ءماي

 مجعم» يف توقاب هدروأ امب ةدوصقملا تسيل خيشلا ركذ يتلا ةرعيرع : لوقأو

 . ىعمصاللا مالك يف اک لمرلا سو ء یط لبج س وأ ةماعلا 5 كلتف «نادلبلا

 یمسی لبج نيب ةعقاو يهو «ةفورعم لازت الف ناجعلا رجه نم يلا ةرعيرع اما
 .هنع ةديعب ريغ علاتم تبولج « ةدوج ءارمح لبجو « اهعماب

 ىلإ هجتي (يرعرعلا برد) ىمسي ةرعيرعب ارام فوفحلا نم دتمي قيرط كانه ناكو

 . ىهتنا . يدوجلا بردب فرعی ةدوحي رمي رخآ قيرط قيرطلا اذه بونج ىلعو ةلقعم
 مو 5 24 ۰ ۰ ۰ : ت -

 توقاي لقن هببس «ضْحَم أطخ (لمرلا نيبو ءيط يلبج نيب وأ) ةرعيرع نع يلوقو

 لمرو «قرشلا يف ءانهدلا لمر |مهبرقب لمرلاو ييط البج امه قالطإلا دنع نالبجلاو
 .لاهشلا يف جلاع

 مهف يف طلا يف اوعقو نيثحابلا نم ةثالث نأ  ميركلا ئراقلا اهيأ - ىرت تنأف

 دق توقاي رداصم ىلإ عوجرلاب نكلو «نادلبلا مجعم» يف توقاي اهدروآ ىلا صوصتلا

 ۱ . صوصنلا كلت نم يخ ام ريثك حضتی

 ( هاظناو ءاّشلاب)اورض او اورفاضت

 باتکلا رشنل وهج ا رفاظتت نأ وجرنو) : هصن ام 404 ص ١١ س «برعلا» يف عقو

 1 . ىبتكلا ركاش نبال «خيرأتلا نویع» يأ (ًةاماك

 اذه ىلع هّ دقو فاضت) داضلاب اهتباتك فورعلاو ؛ءاظلاب (رفاظت) ةملك تبتكو
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 لصفو داضلا لصف «عارلا باب - :سورعلا جات» باتک ىلإ عوجرلاب نکلو ءارقلا دحأ

 ىلع !ورفاضت) : هيف درو ام صن وه اهو «نيفرحلاب ةملكلا ةباتك زاوج حضتا - ءاظلا

 .(اونواعتو اورهاظت : رمألا

 هلاق ءدحاو ىنعمب ءاورهاظتو «ٌموقلا رفاظت : هيلع ُكِرْدَتْسُي امور : اًضيأ هيفو
 ام يلاليفلا زيزعلادبع نب دمحأ انحماشم شل سولا ةءاضا» ييو : تل . يناغاصلا

 تیلأت 2 تنار ينكلو : لاق حل را نآ «دضعلا رشا يف دعسلا هب ا هن دقو :

 ينعي : : ْتْلُق .ىبتنا .ءاّظلاو ٍداّضلاب لاقي ام رفاضتلا نأ نيهجولاب ءاج اهف كلام نبال

 ناّيح وبأ هرصتخا دقو «داضلاو ءاظلا نيب قرفلا يف «داضتعالا» فيطللا فيلأتلا كلاذب

 .«سورعلا جات» بحاص مالك ىبتنا .|مهيف روك ذم لوقلا اذهو ةءاضترالا» هامسف

 ةمسع نم زت وامبلا

 : يويندلا) : هصنو ۲۳۷ص «ةكلمملا لئابق مجعم» باتک يف ام ىلع تعلطا دقل

 .(ربيخ لوح «ةزنع نم ىلع دلو نم

 0 ناو « ينويدبلا يدرفلا امأ ياا ةتوادبلا وه ذخفلا ملال جيحصلا نإ
 لهب 31

 .رجملاو عرازلاو رابآلاو ليختلا

 عقومو ذخفلا مسال .ةبسنلاب ًاطنلا كلاذ ليدعت ميركلا انذاتسا نم لمأن اذهل

 1 .. مكيلع مالسلاو . تحضوأ اک مهنكاسم

 يزنعلا دّامح نب ءاجر : ةيوجلا تاوقلا ةدابق : ضايرلا

 ءاطخألا حيحصت نم ءارقلا ةوخإلا اهيأ اًديزمو «ميركلا خألل اًركش : «برعلا»

 (رشنلاو ةمجرتلاو ثحبلل ةماعلا راد) تاروشنم نم هريغ يف وأ باتكلا كلاذ يف ةعقاولا

 . (نمؤملا هيخأ ةارم نمؤملا) ذإ

 ها 5



 : ةباحصلا لئاضف | |

 ماما وهف « فر نأ نم لجأ (ه 741/154) لبنح نب دمحم نب دمحأ مامإلا
 سيلف دمحا مامالا هفرعي ال ثيدح لک : ءاملعلا دحأ هيف لاق يذلا ةعاملاو ةنسلا لهأ

 . مالسلاو ةالصلا هيلع ىفطصملا ثيدحل تافلؤملا لمشأ نم دّنْسُمْلا» هباتكو « ثيدحي

 تافلؤملا نم هعوضوم يف باتك ىفوأ مامإلا تافلؤم نم «ةباحصلا لئاضف» باتكو

 حص ام ىلع راصتقالا هفلؤم هيف مزتلي مل - ثيدحلا بتك نم هريغكو هو « ترشن يتلا
 . ثيدحلا ءاملع نم نأشلا لهأل كلاذ يف تا كرت لب « ثيداحألا نم

 دمحم نب هللا يصو ذاتسألا  ةديرف ةطوطخم نع - باتکلا قيقحتب ماق دقو

 ىلإ فاضأف « ثيدحلا مولع يف ةفرعم قمعو « عالطا ةعس ىلع لدي اًقيقحت « سابع
 زرب نأ يغبني ام مالت < ماهفألل برم « ارسیم نيثحابلل هتزربأ تافاضا باتكلا كلاذ

 . هب ةدافتسالا محل لیلا باتكلا اذه هب

 _( .ىرقلا مأ ةعماج) يف (يمالسالا ثارتلا ءايحإو يملعلا ثحبلا زكرم) ماق دقو

 يف عقوو ( يمالسإلا انئارت نم) ةلسلس نم نيرشعلاو ةنماثلا ةقلحلا ءاجف « باتکلا رشنب

 .(۱۱۰۳) (هتاحفص نيدلحم

 ١١١ = ٠١١(. + ؛ه) يف سراهفلاو ةمدقملا عقت

 يف (رشنلاو ةعابطلل ةلاسرلا ةسسؤم) نع (۱۹۸۳) ه ۱۸۰۳ ماع يف ردصو

 . اًديلجتو اًقروو افورح ةعابطلا نسح « توريب

 بئارغلا لاوط حرش يف ۰ بلاطلا لانم | ]
 ‹ باتكلا اذه نع  ه ۱۳۹۰ ةنس ۱۱۸/۵۲۱ ص ه س «برعلا» تثدحت

 ريثألا نب دمحم نب كرابلا تاداعسلا ابأ هفلوم تمجرتو « هتطوطخم تفصوو

 . (ه ۰۰/۵ 6)
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 رشنب (یرقلا مأ ةعماج) يف ( يبرعلا ثارتلا ءايحإو يملعلا ثحبلا زکرم) ماق دقو

 ققحو 3 نماثلا باتكلا ءاجف (يمالسإلا ثارتلا ٠ نم) هتاروشنم ةلسلس ي باتكلا اذه

 . عالطا ةعسو ماّیهاو ةيانع ىلع لدي اقيمت ىحانطلا دمحم دومح روتكدلا باتكلا

 دن اهحرشل باتکلا فل يتلا صوصنلا نأ الإ « يوخل باتکلا عوضوم نأ عمو
 عاتمالا نم اهيفو بدألاو خيرأتلا بتك يف اهدورو رثکی يتلا ةيبدألا صوصنلا نويع نم
 . ةيوغللا ثحابلا مس ليزي ام ةفارطلاو

 . بیترت نسحو « افورحو اقرو ةزاتمم باتکلا ةعابطو

 ةعبطم) ب عبط مت (يجناخلا ةبتكم) یدل يريوصتلا عملا ةقيرطب هفورح تفص

 خيرات ىلع لدي ام باتکلا يف سیلو - هتمدقمو هسراهفب - ةحفص ۷۲۸ يف ءاجو

 1 3 هه

 يدسالا ساش نب ورمع رعش [_]

 تناك يتلا سَ ينب ةليبق نم - مالسالاو ةّيلهاجلا كرذأ - مرضخم رعاش اذه ورع
 دالب نيب ايف ةيلامثلا مرا يداو فافض نم ةبرقم ىلع دجن لاش يف ةرشتنم اطزانم

 قرشتسلا ديدحت امأ . قارعلا برق ىلإ يوكلا جحلا قيرط دادتما ىلع مت < طو نافطغ

 ىلإ ةجاحبف ؛يدسالا صربألا نب ديبع ناوید» ةمدقم يف دسأ ينب لزانل (ليال)
 3 كلاذ يف هيلإ مجرب نم قثوأ أ يناهفصألا ةدغل «برعلا داللبر) باتک بحاصو حیحصت

 رعشلل ةسارد مهقمعاو اعالطا نئحابلا سو ورمع رعش نم قابلا عمجلا یّدصت دقو

 يف ذاتسألا - يروبجلا يبجي روتكدلا ليلحلا ذاتسألا ملعأ ایف - انرصع يف ميدقلا ینرعلا

 حاضیا عم سرهفم موم اًققحم | رشن 0۱۹۷0 ۶ ۱۳۹۹ ماع يف هرشنف - رطق ةعماج

 ۱۳٩ يف ةنسح ةعابطب ناويدلا رشن (تيوكلا يف يف ملقلا رادر تداعأ مث . هتالک بیرغ

 . (م ۱۹۸۲ - ه ۱ع۰۳) ماعلا اذه يف « ةنسح ةعابطب « طسولا عطقلا نم ةحفص

 هذه نم ةخسنب «برعلا» بحاص ىيحب روتکدلا مرکلا ذاتسالا فحتأ دقلو
 . ةعوطلا
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 ونتي لو
 د غا رل زیره ود فال الإبر ۷۵

 سیال ا دمع اضیرحت سيرو اھلجاض ةيدومنلا ةيملا ةكلبلل .سانرلا بعل تار نك الايسر ۱۳ لان Al فئاه لسيف نزملا عراش ی 6 هر علا ا ةرادزلا عم اهبل قف : بانإ رشللاو ةحجرتلاو ثحبلل ةماسإلاراذ ا ةرادالا عماهيلع قفل : تانالعإلا تلا ناتص

 ا سا سس از و ستم س
 م۱۹۸4 (ریانی-ربمسید) ۲ ۱ نوناک سا هم 4 ناعيبرلا ۱۸ س ۱۰و ۹ ج

 وا

 ۱ ءافوو والو رسر

 لج هقاف (بجاو ىلع کش ال) : سانلا نيب لوادتملا لوقلا لصأ وه ام يردأ ال
 همعنب مهيلع من نحو ءايئادأ ىلع مهركش ؛ تابجاو هدابع ىلع بیا دقو - العو

 : ركشلا نع ءاينغألا ىنغأ نأ عم ءاهتدايز بابا نم ركشلا لمج ؛ ةنطابلاو ةرهاظلا

 e هللا ناف رنک نمو سلا رش اف رکش نمو

 هلذبو «تالاحلا عیمج يف دومحم - هلضف قحم فب ۸ ناو - لضفملا رکشف نذإ

 ترا یعدتسب

 دومح رمأب تماق ناو «ةماع ةفصب ءابدألاو بدالل اهریدقت يف ةميركلا ةلودلاو

 فرعي ناب ةريدج 0 ك( ةا و يو ای هلو هب ناو ألا
 .لضفلا كلذ نم ةد زتسالل لیسلا فلتخم كس نأو «لاجما اذه يف اهلضمب

 : نیتدیمح ا ریدقتلا كلذ حوت يذلا ؛ ميركلا كلملا اذهو

 لاجر عيمجو نيمألا هدهع يلو ةكراشمبو «هسفنب ميركتلا لفحل هتياعر :امهادحإ

 لود ءاسؤر هيف ىرن يذلا رصعلا اذه يف ءرثألا قيمعلا اهازغم اه ةياعرلا هذهو «هتلود
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 كلذ يف رثا يا اهسيئرل ودي ال «هيحاون دحأ يف نیزربلا دحأ ماركإب رکفلا رهاظم

 قرافلا 0 دن يكل ءاهسيئر هيف كراشب ال ةلودل لمع يا روصتن نأ لو «ميركتلا

 بی قوس دم رم ا نب مشل

 رعت «ةماع ةفصب يراضحلا ةمألا ثارت ی ىلا ةيملعلا ما رابعا ۳۹ ةميظع

 . ملا ةايح حورص نم

 رهاظم نم رهظم ال هتناعر ي ‹ طاشنو حشو ةلعش وه يذلا باشلا اذه 5

 اهلمأو ةمألا بلق نم ةددجتلا هتبويح دمتسي (بابشلا) دالبلا هذه يف ةوقلاو طاشنلا

 اوكراش نم «كارذإ قمَعو ًامهفو ًاملع ةمألا ةوفص نم نويختنملا لاجرلا ءالؤاهو

 ؛هنم ىلوألا ةلحرلا ةيامن یتح ءدبلا ذنم «هلئاسو فلتخم دادعاب ريدقتلا كلذ ظنت يف

 .ًاماع انیمأو ءاضعأو ًاسيئر (ةزئاجلا ةنجل) لحارمو «لحارم اهولتتس يتلا

 مث «طوشلا ةيادب لوأ نم هيف ريسلا ةعباتمب الو ؛لاحا اذه يف ةفاحصلا رود يقأيو

 اهرثكأ صصخ لب اهتاحفص يف تحسفآ ام «ةبسانم لك يف ةعباتملا كلثب رارمتسالا

 رثألاو ؛زرابلا رودلا انتفاحصل ناكف - تالحاو ةيمويلا فحصلا نم ةصاخ ًادادعأ

 .دومحللا

 .ةعومسملاو ةّيئرملا نيتعاذإلا ربع - ىرخألا مالعالا لئاسولو

 , ممركتلا كلذب نوينعملا ۳۳ مهو - ءارعشو ءايدأو نيركفم ۳ باتکلا امآ

 هب لباقي نأ بحي اذا (مُكَحْلاَو مکحلا مهف « مهريغ نود ؛ریدقتلاب نوصوصحا

 نم مهل بحي اع ريصقتلاو زجعلاب فارتعالا نم غلبآ ءافولاو بحلا تارابع نم ءالؤه

 تاحفصلا هذه نم هيدي نيب امف َّدِجَي نأ معرکلا ءیراقلا یونی دقف : دعب اماو
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 ضار ينير يوغلا يلعب عما
 ةيفاقتلا تاسسزلا نم ربثکک ينرعلا جيلخلا لود عيمج لمشي نأ لمأ ىلع  عساولا ماعلا ناونعلا اذه ترثآ ]

 . [ ةيسايسلاو ةيعامجالاو

 ءانثأ هباطح يف بابشلا ريمأ هنلعأ ام ءايدألاو بدألل ةلودلا ريدقت رام ىلوأ تناك

 نم «ديدج حرص ةماقإب ىّدفملا دالبلا كيلم رمأ نم - ه ۱8۰8/۱/۲۷ موي لفحلا
 يذلا :ميركلا كتلالج رمأ نلعأ نأ ينفرشيل هنإ) :ريمألا لاق نيح ةفاقثلاو ركفلا حورص
 2 يحيو ءابءاداو ةغللا مولع ىعري ؛يوغل يملع عمح ءاشناب سما هتردصأو تلضفت

 رو و ما 2

 .ةفاقثلاو رکفلل ءاعع نم - يالوم اي .مدعنو تمدق مل اح وتت

 كيعشل 4يضف «ىرعأ ةع ىلإ لوحتي فوس ريبكلا ٌزاَجْنإلا اذه نإف هللا نذإبو
 .(هللا ناب قرشلا لبقتسلا وحن قيرطلا

 ف «يبلق رهط نم ءةمركلا د دالبلا هذه يف عش رشبلا هب ءاضتسا رو عطا 3

 .ضرألا هجو ىلع ةعقب سد

 فالح عقاولاو .ءزحلا اذه هل صصح اع فرع ام ىفوأو أرق ام رثكأ ًافيرط وأ ًاديدج +

 ةريثك ثيداحأل ةتفاح انه نوكت دق ٍءادصأ ۽ ءاحيتسا ىوس هرادصإ نم درا اف اذه

 اینم ليلقلا ىلع الإ هنيع عقت مو «تاحفصلا هذه ررحم ةركاذ بعوتست م « ةعتمم

 دا لیلحما رمألا اذه نع نود ام لكب ةطاحالا مدع يف رذعلا هلو ءاهتلق ىلع اهلجسف

 . الماك هب ملی نأ نم لمشأ وه

 اراذتعآ و | صفا وأ ءءافو نع ًاريبعت رعب ام ءادصألا كلت ز با يف لعلو

 رساخا دمح

2۷۹ 



عئارشلا لدعأ ةرومعلا ناكس نيب اورشن نمل ادهم تناك يا ةنوميملا ضرألا هذه
 » 

 .ًاعفن اهمعأو اهاقبأو اهلمشأو ءًاردق اهامسأو اهکحأو

 مو بضاغ دی و هکحر هللا ةردق اهنناص اقا یراحصلا ههو م

 هل انا او رک دلا ر رخت 1. هئاقبب ةيقاب «هدولخ 2 ؛معرکلا هاب لزنآ

 . 4 َنوُظِفاَحَل

 يف تجردتو «تأشنو ةميركلا ةغللا كلت ْتَمْن اهعبارمو اهعتارم يف يلا عوبرلا هذه

 . ملاعلا تاغل نم ةغل بأ هغلبت مل ام ةوقلا نم تغلب یتح لماكتلا جرادم

 بئاغرلا فلتخم لیل سوفنلا حمطمو «ةدغفألا یوهم - دالبلا هذه تناك دقلو

 . ةّوفو ًاحالصو ءًاملعو ايد ءناسنإلا ينب ماوق اهب يتلا

 ةداّير نم هل اوحشرامو لا ذنم هل اوه ام اهلهأ كردأ ىتم  كلذك- ىقبتسو

 ةلاسر ءابعآ لمحت نم حلاصلا مهفلس نم هللا راتخا نأ ذنم الا نيب ةدايقو

 .هجو لمكأ لع اهئادأب ماقف حالصالا

 نمو « هيلع طبع ام ريخلا نم دالبلا هذه ىلع هللا ءافآ رصع يف فلخلا رود ىنأ مث

 ال ام ةردقملا لئاسو نمو « ماعلا نادلب نم ريثك يف هريظن رع ام رارقتسالاو نمألا ةمعن

 .ةدايرلا ةد كاسمإ نع هعم راذتعالاو للعتلل لاحم
 عر طرز 0 0
 نم هب موقي نأل اهم وه ام رضاحلا ليجلا كردي لهو !؟رودلا اذه نوكيس اذاف

 ىّدفملا (دهفلا) تاوطخ يف ةعباتتم ودبت كاردإلا كلاذ ريشابت يه اه !؟لاعألا ليلج

 . ةلماش ةماع ةفصب حالصلاو ربا وحب هتمأب هریسب

 ساسأ وه موقلا رينتسملا رکفلاو «ةيركفلا تالاجملا فلتخم يف ةحضاو ودبت يه اهو

 . مثألا ةايح داع مه ب ناكمو نامز لك يف  ركفلا ووذو ءرما لك

 أ ء ةفطاعب ارث مهريس يف موقلا قيرطلا نع اهوركفم فرحني ةمأل لبو
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 . ماظع لامآ نم مهتمأ مهیلع هقلعت اب ماها مدع وأ «ةصاخ ةيغر ءارو

 . ایرکفم فارحنا نم ًاوساب مال نم ةمأ لس امو

 نم يوق حرص ةداشال «مركلا كللا اذه نم :ةكرابملا ةردابلا هذه ىرتفأ : دعبو
 نم هب ةريدج يه اب ليقتستس  ةداشإلل نامزو ناكم بسنأ يف ءركفلاو ةفاقثلا حورص

 ؟ ةياغلا ققحم ىتح .ةياعرو دهعتو ماها

 ال « تشو تمن ىتح اهدهعت ةسرغو :تزرب ىتح بابشلا ريمأ اهاعر ةركف نا

 كلذو ةياعرلا كلت رارمتسأ نم هلصاويس ام لضفب مث « هقیفوتو هللا نوعب - اهنأب كلش

 . اهاوقأو دعاوقلا خسرأ ىلع موقتس ؛دهعتلا

 هصرحو لاک | لبق هأدب ًالمع عَدَي نأ نم ًاردق ىمسأ (دهف نب لصيف) ةمهف
 «هقيقحتل ةردابملا لضف هل ناك ًارمأ لمهب نأ نم لجأ هدالبو هتمأ ةمدخ ىلع يوقلا

 .هتميقل مات كاردإ نع

 رداص ريبعت وهو (ريبكلا زاجنإلا) : قيمع ىزغم تاذ هباطخ نم ةملكب هنع ربع دقل
 .ةيفاقثلا ةايحلل ةيوقلا دفاورلا نم هرابتعاب « عفنلا ليلج نم هل نوكيس ال مات روصت نع

 لوقع اميدن «فراعم او مولعلل ةعساو تاونق ةيوغللا ةيملعلا عماجملاف ! ! لجأ

 رو اهبذع اوفصتساف اهفراعمو روصعلا تافاقث فلت نم اووتراو اوُلَعو اولهن لاجر

 هذه ةقيقح .ةايحلل مهک ارع لوطبو «مپبراجتب اوكردأ ءاملع راكفأ ةصالخ ابن
 ىلع رقتسي ال يذلا «برطضملا نوكلا اذه يف «مألا لاوحا رييغت يف اهراثآو «ةايحلا

 امم ؛لبسلا موقأو جهانلا حضوأ ميكحلا ارد الا كلذ هوض ىلع مهتمال اوهسرف لاح

 ةيماس حماطمو «ةحضاو ةروصو «ةزيمتم ةفص تاذ ةما یقبتل «تاياغلا ىمسأ اهغلبي

 ىلع اهرضاح ينبتو ءاهسوفن هب ايحتو ؛اهقالخأ هب ومست اب اهیضام نم رينتست «ةعرک
 . ماعلا ةراضح سساو ءرصعلا مولع مئاعد ىوقأ

 - اًهَروَصِي نأ كاردالاو رظنلا يرصاق ضعبل ولحي اك ةيوغللا ةيملعلا مماحنا تسيل

 همأ



 نونوکی ام هبشأ خویش راکفآ يف لثمتت اهنأو ؛ ةيحلا مألا عقاوو « رصعلا ةايح نع ةديعب

 ةايحلا تابلطتم نع نوكت ام دعبأ خويشلا كئلوأل ةينهذ تاروصتو « ةطنحنا داسجألاب
 . ةيماس ةزيزع ءاقبلا ديرت ةمأل

 دفاورلا ىوقأ نم - اهئاشنإ نم 03 ةياغلا كردت لوقع اهعر یتم مماحا نإ

 فلتخم يف يبرعلا ماعلا ىلعو «هلك ماعلا ىلع لالطالل ذفانملا عسوأ نمو «ةماعلا ةيركفلا

 ىوقأ ىلع اَئايح يّ نأل رصعلا اذه يف ةيبرعلا ملا جوحأ امو «صاخخ هجوب هراطقأ

 اطقأ نيب لصت يتلا لئاسولا

 تكشوأ ؛ نيليج ةفاقث نيب نواعتلاو جزاقلا لت - اهدوجو ةعيبطب - عماحنا نإ مث

 محالتلا اذهو .|هايب ةقيحس ةوه دجون نأ اهتاكرح ٍفْلعو ءاهريغت ةوقب رصعلا ةايح

 بابشلل ام ىلع دمتعت اهاعأ لج يف يهف « عماحنا هذه يف لمعلا ةعيبط هضرفت جزاقلاو
 يف مهتمکح كلذ دعب  خويشللو « تاساردلاو ءدادعإلا يف «كاردإو مهفو ةوق نم

 ٍبابش ةوق نم «نّیوق ٍنيساَسُأ ىلع موقب لمعو «تاباغلا غولبل ريسلا ديدستو هيجوتلا
 «دهفلا ةيانع - هناحبس هللا قيفوت دعب - هالوتتو « براجت يوذ خویش ةجحو «فقثم

 لك لعف يف ةقداصلا ةبغرلا هزوعت الو «مزحلا هصقنب ال ريمأ يف ةلثمم + ةظقيلا هنيع هاعرتو

 نم ةوجرملا ةياغلا ققحي ىتح هوجولا ريخ ىلع - دوجولا زيح ىلإ زربیس  هتمأ ناش يعي ام
 . هتثلشمو « هللا نوعب هئاشنإ
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 يکللا ومسل ا بحاص نم ارتقا ىلع ءانب بدألا يف يف ةيريدقتلا ةلودلا ةزئاج تثشن

 . بابشلا ةياعر ماعلا سيئرل لا زيزعلا دبع نب دهف نب لصيف رأل

 ثارتلا ىلع ظافحلاو بدألاو ةفاقثلاو ركفلا لاحم يف داورلا ميركت اهنم فدهلاو

 هأدب ام ةلصاومو ناقتالاو ةداجالا ىلع ءابدألا عيجشتو هتیمنتو يوخللاو يبدألا
 . ءابدألا

 ةزئاج ءاشناب ه ۱6۰۰/9/۲۰ خيراتب ۱۲۹۵۵ مقر ميركلا يماسلا رمألا ردص دقو

 نع هنس لقب ا ةكلمملا يف ةيبدألاو ةيركفلا ةكرحلا ءارثإ يف ةليلج ةمهاسم

 ةرئاجلل ایلعلا ةنجللا حارتقا ىلع انب يكلم رمأب حنمت يتلا زث اولا لمتشتو اماع نيسمخ

 ىلإ ةفاضالاب ةايحلا یدم ا زئافلل یطعت لاير فلأ ةئم اهرادقم ةيلام ةحنم ىلع

 ۱ بدألا 5 ةءارب ةداهشو هیبهذ ةكوكسم

 ايلع ةن ليكشتب ه ۱6۰۲/۸/۱۴ يف ۳۳۸/۱ مقر ميركلا يماسلا رمألا ردص اك

 ركفلا لاجر نم ةسمح ةيوضعو زيزعلا دبع نب دهف نب لصيف ريمألا ةسائرب ةزئاجلل

 بصقلا نمحرلا دبع يزاغ روتكدلاو م خيشلا لآ هللا دبع نب , نسح خيشلا مه بدألاو

 نیس دمع ذاتسألاو يمزاحلا روصنم روتكدلاو يكرملا نسعا لی ہلا لع روتکدلاو

 . نادیز
 ةيلخادلا مظنلا لیدعت وأ رارقاو ةزئاجلل ةماعلا ةسايسلا مسر ةنجللا هذه یلوتتو

 لا ةزئاح اب نیژئافلا هحسن مفرو نیحشرلا نع ةعوفرلا رب ر رامتلا ةساردو ةزئاجلاب ةصاناإ

 . الع ةقداصملل یدفلا كلملا ةلالج

 ةفاك ذاحتا هيف متو ه ۱۸۰۳/۲/۹ خيراتب اه عاتجا لوأ ایلعلا ةنجللا تدقع دقو

 ةماعلا ةنامالا ليكشت محو دوجولا زيح ىلإ ةزئاجلا هذه زاربإب ةليفكلا ةيذيفنتلا تاءارجالا
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3 ee | hs ea ةزئاجلل اماع انیما قيلعلا نمحرلا دبع ةسائرلاب ةيفاقثلا نوؤشلا ريدم ردتخاو ةزئاجلل 

 ۶ 4 ۹۹ 0 م لا اط ۳۹ ۳1 8 02 نوكتو ةينفلاو ةيرادالا ةزئاحلا لاعا میمج ىلوتب يذيفنت زاهج ةماعلا ةنامألاو

 . ةزئاجلل ايلعلا ةنجللا تارارق ذيفنتو ةعباتملاو طبطختلاو قيسنتلا اهم
 بدالاو ةفاقثلاب نيمتهملا ءايضعالا صضعب ن ےک ةنامالل ی قلا زاها ليكشت 5 دقو

 زاهجلا اذه تاهم نمو ةغللاو بدالا عورف يف ؛ نيصصختلا ضعب ىلإ ةفاضإلاب ركفلاو
 رایتخالاو مكحتلا يف ابنم دافتسب يتلا تاهجلاو حيشرتلل ىعدت يتلا تاهجلا ديدحت

 نيذلا ءاربخلا رايتخا كلاذكو هميوقتو جاتنالا صحف ىلع نيرداقلا ماكحلا حارتقاو

IFهی بز ۶ ۳ / ۳۷ ع 1 ۳ 9 ۱  
 هبنف لاخ كانهو ماکیلا ىلع هصرع لبق طورشلل جاتنالا ةشاطم ىدم تايبل مهج ناعتسي

 نيعم عوضوم ثح نع نيصتخملاو ءاربخلا نم هارت نمب ةناعتسالا امهم ةنقؤم ىرخا
 تاعوضوم نم ام عوضوم نع ريرقت ةباتك وا يار ءادبا وا میقت وا صحف وأ زرفب قلعتي

 . ةزئاجلا

 هجو امف سو ماهلا ن 'م ددد ةرئاجلل ةماعلا ةنامألا ي ير اد الا زاها صتعو

 اهنم تاحیشرتلا قلتو ةيفاقثلاو ةييدألا تاسولاو ةيملعلا تائيملا ىلإ حيشرتلا تاوعد
 . ةفلتحلا نالعالا لئاسو يف ةزئاجلا عورف نع نالعالا كلاذكو

 ةتباثلا سسالا عضو هيف مي ثيح اًمساح اًماع ربتعي ةزئاجلل لوألا ماعلا نأل ارظنو
 ةماعلا ةنامالا تماق دقف ةمداقلا ماوعألل ة احلا هيلع ریست فوس ي للا راسملا ديدحتو

 تماقو ذيفنتلا مضوم ةزئاجلا ةنجل تارارق عضول ةفثكمو ةعساو تالاصتا لمعب
 زيزعلا دبع كلملا ةزئاجو لصيف كالا ةزئاجل ةماعلا ةئامألاك ةلئاملا تائيهلاب لاصتالاب
 ةقالعلا تاذ تارازولاو تائيحلا ضعبو مالعإلل ىلعألا سلجملل ةماعلا ةنامألاو
 قالطنالا اهساسأ ىلع متي فوس يلا ةطخلا مسرو عوضوملا داعبأ ديدحتل ةزئاجلا عوضومب
 . لمعلل

 ةزئاجلا راعش ممصتب نييدوعسلا ننانفلا نم ددع ىلإ ةزئاجلل ةماعلا ةنامألا تدهعو
 ىلوألا تاعوبطملل صانلا يمصتلا عضو كلاذكو .. اهزيميو ةبسانملا هذه عم مءالتيل

 همك



 يلا تامولعلاو حيشرتلا نايب عم ةصاخلا تاساردلا ءارجاو ةزئاجلا راعش اهيلعو ةزئاجلل
 . اهيوتحي نأ بحي

 يذلا عردلاب ةصاخلا مماصتلا عضوب صتخت ةينف ناجل ليكشتب ةنامألا تماق ابك
 تايعمجلاب لاصتالاو نيزئافلاب ةصاخلا تایلادلاو ىدفملا كلملا ةلالجلا ىدبيس
 يف نيصصختملا عمیجو نیینطولا ءایدالا عيمج نع تانابب عمجل ةيبدألا تاسسؤملاو

 حیشوت م ماعلا اذه یو تاعماجلاب سير ۳ ةئيه ءاضعأو ةذئاسالا نم بدألا لاح

 تايعمجلاو تاعماجلا لثم ةيبدألاو ةيملعلا تاسسؤملاو تاثیفا قيرط نع ءايدألا

 ثيح تائيهلا نم اهريغو ةيلحلا فحصلاو ةصصختلا تالحلاو ةيبدألا ةيدنألاو ةيفاقثلا
 ةزئاجلل اًمحتسم ءابدألا نم هارت نم ىلإ اهاسرا ىلوتل حيشرتلا تانايبتسا اهل تلسرأ
 . ةزئاجلل ةماعلا ةنامألا .ىلإ هلاسراو نايبتسالا ةئبعتب نوراتحا ءابدألا موقیو

 اهتئيعت بولطملا تامولعلا نم ريثكلا ةنامألا هعبطب طب تماق يذلا نايبتسالا يوتحو

 لاعألاو يلاحلا لمعلاو ةيساردلا تالهؤملاو ناونعلاو مسالا لمشتو حشرملا ةطساوب

 ةلوقثملا هلاعأو اهققح يتلا تاطوطخلاو هتافلؤم رصحو حشرملل يندألا خيراتلاو ةقباسلا

 يلا تاساردلاو تاثعبلاو ةيبرعلا ىلإ اهتمجرتب ماق يتلا لاعألاو ةيبنجالا تاغللا ىلإ
 يتلا تاودنلاو اهاقلأ يتلا تارضاحملاو هلاعأ اهب ترشن يتلا فحصلاو تالحاو اهدعأ

 تارمتؤملاو ةيملعلا لفاحناو ناجللاو سلاجملاو عماجم ا يف هتكراشم كلاذكو ابیف كراش

 الع لصح يلا زئاوجلاو نيشاينلاو ةمسوألاو ةكلمملا جراخو لخاد ةيلودلاو ةيلحا

 . حشرملا

 : ةيريدقتلا ةلودلا ةزئاجب ةصاخلا ةحناللا دونب مهأ ١

 . نييدوعسلا ءابدألا نم ةيالثل ماع لک حنئو بدألا يف ةيريدقتلا ةلودلا ةزئاج أشنت و

 ةينيدلا ةكرحلا ءارثإ يف ةليلج ةمهاسم مهاس دق نوكي نأ ةزئاجلا هل حنمت نميف طرتشي ه

 نيسمخلا نع هنس لقت الأ طرتشي اك ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيبدألاو ةيركفلاو

 ` .ةنس

 : يلاتلا وحنلا ىلع ةزئاجلا ةنجل لکشت *
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 هراس فرا

 : يلب م بدألل ةيريدقتلا ةلودنا ةزئاج اهلجأ نم تدجوأ يتلا فادهألا مهأ نم

 . ءايدألاو بدألاب ةلودلا ماتها _

 . بدألاو ةفاقللاو ركفلا لاحم يف داورلا مرکب ۳

 . هتيمنتو يوغللاو يندالا ثارتلا ىلع ظافحلا _

 . ناقتالاو ةداجالا ىلع ءابدألا عیجشت -

 . ءابدألا هأدب ام ةلصاوم ىلإ ءابدألا نم لایجالا علطت -

 فو مه حنمتس يتلا ةينيعلاو ةيداملا زئاوجلا يف ءابدألاب ةلودلا مایها لثمتيو

 . اهذفنت نأ ةماعلا ةنامإلل نكمي يتلا تاعورشلا

 یر بابشلا ةياعرل ماعلا سيئرلا (أ رج
 نم حيشرت ىلع ءانب يكلم رمأب نومي بدألاو ركفلا لاجر نم ءاضعأ ةسخ (بر

 . يماسلا ماقملا

 ايف تعفترا) لاير فلا نوسمخ اهرادقم ةيونس ةأفاكم ةزئاجلا ىلع لصاحلا یقلتی ه

 . ةيبهذ ةيلاديم ىلإ ةفاضالاب ةايما ىدم (مرك یکلم رماب لابر فلآ ةئم ىلإ دعب

 دارفألا نمو ةيبدألا تاسسؤملاو ةيملعلا تائيهلا نم تاحيشرتلا ةزئاجلا ةنجل ىقلتت ه
 ش . ةنجللا ءاضعأ نمو

 . ةعاللا هذه ذيفنتل ةمزاللا تایلعتلا بابشلا ةياعرل ماعلا سيئرلا ردصي ٠

 .. دهف نب لصيف ريمألا وم ج یطعا ىتح .. مرکلا يكلملا رمألا ردص نأ امو

 . ةوطخ لوأ ةزئاحلا ةنحل ءاضعا ةيمست ناكو .. ءدبلا ةراشا

 ةراك



 : رئاوصحلا

 . ةايحلا ىدم يونس رئافلل ىطعت (لاير فلا ۱۰۰) اهرادقم ةيلام ةحنم

 . هسهذ هک کسم +

 7 بد الا 8 ةءارب 2

 . نییدوعسلا ءابدألا نم ةثالثل ماع لك بدألا يف ةيريدقتلا ةلودلا ةزئاج حنمت م

 ةينيدلا ةكرحلا ءارثا يف ةليلج ةمهاسم مهاس دق نوكي نأ ةزئاحلا هل حنمت نميف طرتشي «

 نيسمخلا نع هنس لقي الا طرتشب اك . ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيبدالاو ةيركفلاو

 . ةلس

 . ةزئاجلا ةن حارتقا ىلع ءانب يكلم رمأب اًيونس ةزئاخلا حنمت .

 نيعبرأو ةينافل اًحيشرت ۱۵۰ ةماعلا ةنامألل تلصو ىتلا تاحبشرتلا ددع غلب دقو
 3 31 اسد

 غي رفت ةماعلا هنام الا تلوتو ههح ۲۹ امطساوب حیشرتلا م يلا تاهحلا ددع غلبو احشرم

 ةزهجالا ثدحا ةطساوب اهيزختو نم لماکتم فیشرا لمعو اهیوبتو تاحبشرتلا كلت

 ارات مجرم نوکتلو ابنم ةدافتسالل تقو يأ يف اهعاجرتسا نكمي يتلا تامولعلا زكرم
 . ةكلمملاب ةيبدالا ةكرحلا روطت لحارم لیجستو ةيملعلا تاثیلاو نیسرادلاو نيثحابلل

 ةزئاجلل ایلعلا ةنجللا تدقع ه ۱۵۰۳ ماع ناضمر رهش نم رشع عباسلا يو

 يتلاو تارارقلا نم ديدعلا ىلإ لصوتلا عاتجالا يف متو فئاطلا ةنيدع يناثلا اهعایجا
 ىلإ كلاذب عفرلا عو نيحشرملا ءابدالا نم ةثالثلا نيزئافلا ءامسا حارتقا اهمها نم ناك
 . اهيلع ةيركلا ةيماسلا ةقفاولاو قيدصتلل یدفلا كلما ةلالج

 ماعل بدألل ةيريدقتلا ةلودلا ةزئاج منع ىدفملا كلما ةلالج رمأ ردص دقو
 ءارثا يف ةرخازلا مهتاءاطعب اومهاس نيذلا نييدوعسلا ءابدألا رابك نم ةئالثل ه ۳

 هللا دبعو رساجلا دمحو يعابسلا دمحأ مهو ةكلمملا يف ةفاقثلاو بدألاو ركفلا نيدايم

 . سيمخ نبا
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 دنا ی بل لوألا لک

 ماعلا نيم دا فو . ليلجلا ريمألا اهسیئر يف ةلثمم بابشلا ةباعرل ةماعلا ةسائرلا تلذب

 میکراشمو ةسائرلا قظوم نم هناوخاو قيلع نب دمحم نب نمحرلا دبع ذاتسالا ةزئاجلل

 يركف يفاقث ومس نم ةلودلا هتغلب ال اتم هزاربا يف ماتهالاو دهجلا نم لافتحالا ظنت يف
 : دهحلا كلاذ رهاظم نم ناكف بدألا ةياعر ليبس ف

 . لافتحالا ظنت ىلع فارشالل بدألاو ملعلا لاجر نم ناجللا فلت دادعإ - ۱

 كلما ةعاق) يف (يدوعسلا باتکلا) و (رصاعلا يدوعسلا نفلا) يضرعم ةماقا - ۲

 .ريبكلا لافتحالا ماقب ثيح ( تارمتؤملل لصف
 نع تامولعلا فلت ةنمضتملاو لافتحالابو نيضرعملاب ةقلعتملا تاعوبطملا دادعا -۳

 . مهب ىفتحملا ءابدألا

 عم ةكلمملا يف ءارعشو باتكو نيثحاب نم مالقألا ةلمحو نيركفملا عيمج ةوعد  ؛

 . ةيبرعلا راطقألا عيمج نم مهنم ةن ةوعد
 فا ۲4 نم) لافتحالا مايا لالخ نيوعدملل تاعاهجاو تاءاقل ةئيبت ه

 ضايرلا يدان)و فحصلا رودو . تاعماجلا ضعب ةرايزل (ه ۹

 . ةنيدلاو  ةكم  نيتعركلا نيتنيدملل ةرايزلاو ةرمعلا ةثيبتو ( يندألا
 كلملا رم) يف عه 1404 مرحلا ۲۷ ءاعبرألا موي ءاسم يف ريبكلا لفحلا ةماقإ 5

 . (ضايرلا لاتنتنکرنا قدنف) يف ( تارمئؤملل لصيف

 ءاببأ تصغ نأ دعبو (ه ۱8۰8/۱/۲۷ ءاعبرألا موي ءاسم نم ةعبارلا ةعاسلا يفو

 نم رشاعلا يف تلاثلا اهعاّمجا ةزئاجلل ايلعلا ةنجللا تدقع ةيكلملا ةقفاوملا رثا ىلعو ج
 جمانربب ةقلعتملا ةيئابنلا تابیترلل ةصاخللا تارارقلا نم ددع ذاختا هيف متو ه ۱6۰ مرح

 مرحلا ۲۷ ءاعبرألا موی رصع دعب یدفلا دالبلا كيلم ةساثرب مقا يذلا ةزئاح لا لفح
 . ) ۱۹۸۳/۱۱/۲) هه ۶
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 یرفلا ابا كليط راک

 رب دمحم انين هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو محرلا نمحرلا هللا عسب

 نم اهئاوخإب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةکلملا دعست نأ مويلا اذه يف يرورس يعاود نم هنإ

 امو ةيبرعلا ةمألل ديفم وه ام يف ءارآلا اولدابتیو يأرلا يف اوكراشيل ةيبرعلا راطقألا عيمج
 نكرت يتلا ةدعاقلاو ساسألا يهو أدبملا يه ةيمالسإلا انتمأ نإ « ينرعلا ركفلل تام وه
 رثكأ مهنأل برعلا ءايدألا يناوخإ فرعأ نأ جاتحي ال يضاملا مهخيرات يف برعلا نإ .اهيلإ

 ةمأ اه لاقي ةيبرع ةمأ تناكف مالسالا لبق ةيبرعلا ةمألا خيراتل كاردإو ينم ةفرعم
 ةمألا نكت مل ةئيس ديلاقتو تاداع اه ناكو دیلاقتو تاداعو ثارت اه ناك « ةيبرع

 ىوتسم ىلإ تلصو نأ ىلإ ضفخنن تأدتباو مايألا نم موي يف قومرلا ناکلا يف ةيبرعلا

 ىلإ يكلملا بكوملا لصو  ةمألا تاقبط فلتخم نم موقلا ةيلعب اهتعس ىلع لافتحالا
 سيئرل لوألا بئانلاو نیمالا هدهع يلو ومسو ىدفملا دالبلا كيلم مضي لفحلا ناكم

 سلجم سيئرل يناثلا بئانلا ناطلس ريمألا يكلملا ومسلا بحاص ةرضحو ؛ ءارزولا سلجم
 عيمج نم بكوملا لبقتساف ءارمألا ومسلا باحصأ نم اًددعو « عافدلا ريزوو ءارزولا
 العلا ةنجللا سيئر دهف نب لصيف ريمألا يكلملا ومسلا بحاص مهسأر لعو ني رضاحا

 . ررقوتلاو ةوافحلا غلابب ةزئاجلل

 ةزئاج ا ةنجلل ىلعألا سيئرلا ومس ىقلأ مث ۰ ميكحلا ركذلا نم تایآب لفحلا يدب مث

 يكلم رمألا رودص نع نلعأ نيح رورسلاو راشبتسالا نم اًمور لفحلا ىلع تفضأ ةملك

 . دالبلا يف (يوغل يملع عمجم) ءاشنإب مرکلا

 يعد مث <« ةبسانم ةملك ةزئاجلل ماعلا نيمألا قيلعلا نمحرلا دبع ذاتسألا ىقلأو

 ميم دحاو لكل  ةميركلا هديب  مدقيل « ىدفملا كيما ىلع ماللل ةثالثلا ءابدألا

 . لماشلا يكلملا باطخلا ماتخلا كسم ناكو - مالک ءاقلالو ۰ هتزئاج
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 اهم عفترتو ومست تادب نالا اهنكلو راعتسالا اهمهأ نمو ةديدع بايسأل ادج ضفخنم

 دوعن نکلو يهتنت نأ دب ال يداقتعا ينو ةيبناج تافالع اهنأل يأرلا يف تافالا تناك

 ةيمالسإلا ةديقعلا اهنإ ؟مألا يهاضت ةيبرعلا ةمألا لعج نمو ةيبرعلا ةمألا لقص نم ىلإ
 لكو ةيبرعلا ةمألا نم 2 دمحم هيبن لالحلاو ةزعلا بر راتخا هلوسر ةنسو هللا باتك

 .ةيفالا ةردقلل حفاكو رباثو ربصو ىذأ نم هم ادمح باصأ ام كردي خيراتلا أرق نم

 هل شرفت نأ هيبن هنم بلط ولو دارأ ول لالجلاو ةزعلا بر نأ كردن اننأ كش ال
 حافكلا ءانبلا لداعلا حافكلا لاثم ناك هنكلو دجريزلاو ةضفلاو بهذلاب ضرألا

 كاش ال ةيبرعلا انتما نذإ .ناسنالا ةدئاف هيف ام ىلع ضحو لئاذرلا برا يذلا فداحلا

 اذإ الإ ةميق وأ نزو يأ ةيبرعلا ةمألل نوکی نل اذهو ةيمالسإلا ةديقعلل ةبسنلاب ةيدايق ان
 نأب رورغ وأ ءاعدأ اذه سيل ةيمالسالا ةدعاقلا يهو ةحيحصلا ةدعاقلا ىلإ تداع
 مكحت ابكلو لجو زع هللا هجو وه لماكلا نأل ةلماكتملا يه ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 اهضرتعت ناو باعص نم اهضرتعا اهم قيرطلا اذه يف ریست فوس كلذلو هللا ةعيرش
 هللا اورصنت نإ و قحلا هدعوو اندعو لالملاو ةزعلا بر نأل هتوقو هللا لوح باعصلا
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 قراشم ىلإ لصوو رصتنا مالسالا نأ برک يعدن نلو 4 مكمادقأ تبثيو مکرصنپ

 برع نم نيملسملا فاتكأ ىلع لب طقف مهدحو برعلا فاتكأ ىلع اهبراغمو ضرألا

 الو باسحألل قرطتت مو ريبكلاو ريغصلا نيب ةيمالسإلا ةديقعلا تواسو برعلا ريغو

 ةلادعلاو يواستلاب نآلا يداني ناك اذإ ةلادعلاو يواستلا انه ناولألل الو بانألل

 انلك هلوسر ةنسو هللا باتك ةلادع لالحلاو ةزعلا بر ةلادع ءامسلا ةلادع ىه ةلادعلاف

 انولعجو مويلا انوفرش نم هيلع علطا الثم خيراتلا ىلع تعلطا ينأ يقتل يعدأ الو معي
 تعلطا يدوهحم ردقب ينكلو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا مبنطو يف مهدجن نأ ءادعس
 ركب يأ نيدشارلا ءافلخلا دعبو ىقتلاو ىدهلا يبن مالسإلا ناكرأ دطو امدعب كردنو

 يبو ةيمأ ينب نم مهدعبو نيملسملا ةمئأو نيح اصلا نم مهعب نمو | يلعو نائعو رمعو
 ىلإ مالالا اوعفد نمو نيحلاصلا نم می سابعلا ينبو ةيمأ ينب نأ اًدبأ كشن ال سابعلا

 نكلو ا ةد ةديقعل ءاسأ نم مہیف نا آ كشن 50 مالسالا ناكرأ اودطوو مامألا

 ىرخألا دوهعلا تلاوتو حيحصلا يمالسالا دهعلا راستا دعب ىربكلا ةءاسإلا يرظن يف

 تقرحأو بتكلا تفلاو ةيبرعلا ةمألا خيراتو ا ةديقعلا ملاعم هوشت نأ | تدارأ

 ةكحم قرطب بتك تفلأو ةببرعلا ةمألا ثارت نيبنو ةييرعلا ةمألل دئاوف اهيف يتلا بتكلا

 اذإ :ةيبرعلا ةمألا ةعمسل ءيسنو لوألا ةجردلاب ةيمالسإلا ةديقعلل ء ٠ يست نا انم دصقلا

 يأ هب فصوي ام نأ دحج سابعلا ينب وأ ةبمأ يب نع ًالثم هأرقي نأ عيطتسي عيطتسي ام ناسنالا أرق

 نآلا دهع يف نحنو كردن اننأل ل ایا حسن نم هنآ دع ريكفتلا ا ناسنال نعمأ اذا مہم

 هبشپ امو ايجولونكتلا ىلإ تلصوو رمقلا ىلإ تلصو نكمي ام دعبأ تازجعلا تلص
 ی ۱ 2 5

 مهنأ كش ال ديدحت نودب ةيبرعلا ةمألل بحنا مهدلب يف انوفرش يذلا مويلا انؤابدأ
 اهخيراتو ةيبرعلا ةمألا ةقيقح سمط ةلواعو مایا نم ةيبرعلا ةمألا باصأ ام نوكردي
 نم وجراو ىربكلا دئاوفلا عاّيجالا اذه نم وجرأ كلذل .هيلع ىلعي الو ولعب قتلا نكل

 ةمالا خبرات يف قصلا امب ةيمالسالاو ةيبرعلا ةمألا ءانبأل قيرطلا اوريني نأ نيعمتجما

 ةملسملا ةيبرعلاو ةيمالسإلا ةمداقلا لايجألاو ني رضاحلا انءانبأ نأ ىتح هيوشت نم ةيبرعلا
 نآلا ةياغل ةيضاملا ةنس نيرشعلا لالخ يف ارقن مکایلو نحن اهجرات يف قصلآ ام كردت

 ددا باذک مشي يذل او باذک حد يذلا ن 5 أ فرعنو تشن تافلؤمو ح دم تامل غم
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 نأ خيراتلا روزي نأ خيراتلا لاجر بيعتو لاجرلا بيعت يلا ءايشألا نمو روزي خبراتلا
 ةيبرعلا ةكلمملا يف نحن .متشلا قحتسي ال يذلا متثيو حيدملا قحتسپ ال دحأ مدت

 ةييرعلا ةكلمملا يف ةلئاع طسبأ ةدعاق نع فلتخم ءىشب زن ال مقاولا يف ةيدوعسلا

 ال زیزعلا نطولا اذه تالئاع نم ةلئاعو ضرألا اذه بارت نم ءزج نحنو ةيدوعسلا

 رختفأ ينأ ينم اوعمس ةوخألا نم ريثك نكمي لجو زع هلل ةلالجلا ريمأ وأ كلم بقل انيرغب

 ايف اندجوو تدجو باقلأ ًاعبط نيفيرشلا نيمرحلا مداخ بقل يدعب نمل وأ يل زتعأو

 بوعشلا تأده اهم حلاصلا مه أ كلم وأ ةروث دئاق وأ ةيروهمج سيئر اهيمست ام اهعسو
 مث هللاب رصتنتو لطابلا ىلع رصتنت نت نأ دب ال رثكأ وأ لقأ وأ نيتنس وأ ةنس تناكتسا وأ

 ضعبل راک ذت نم مدق امو برعلا ءابدأ يناوخأب ييحرت رركأ كلذل ةيمالسالا ةديقعلاب

 عيمج لع نکلو بدألا ىلع طقف ةرصتقم تل ةدعاق نوکت فوس هنوقحس نم

 رعلا ملاعلل مث هنطول اهمدقب نأ نطولا اذه عيطتسي 2 مولعلا

 يهو هتملك يلعبو هنيد هللا رصني نأ وج رأ نوميملا لفحلا اذه يف يئابحأو يناوخ

 عمتجيل ةيبرعلا ةمألا لمش هللا عمجي نأوج وجرأو اهليبس يف تيمتسن فوس يتلا ق ملا ةملك

 .ةيمالسالا ةمالا لمش

 صرحا نوکن نل اننأل دحأ نوؤش 2 لحدتن الو اًدسأ دقتتن ال دالبلا هذه يف نج

 اعف ةيبرعلا اننادلب نم دلب يأ نم كردأ الو نسحأ الو هنوؤشب دلب يأ ةداق نم نسحأو

 انباوبأو ة ةحوتفم انرودصو انبولق ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا بعشل ةبسنلاب اننا هيلا نوريسي

 يهو ساسألا يهو یروشلاو يأرلا مسن نأ يه ةديكألا ةيقيقحلا انتبغرو ةحوتفم
 قیفوتلا مكل وجرأو .هللا ىلع لكوتف تمزع اذإف رمألا يف مهرواشو قلطنملا يهو ةدعاقلا

 أ دعا ينكلو ريبكلا ماقملا اذه عم قفتت ةملك دعأ 1 ينأل ةرذعلا وجرأو حاجنلاو

 تاءاقللا هذه نوکت نأ وجرأو ًاركشو يسفن يف ام نع ربعت ينوقبس يذلا يناوخإ تاك

 ةيبرعلا ةكلمملا يف ملاعلا ءابطأ ءاقل مظع ءاقل وهو ةثالث وأ نيموب لبق تاءاقل اهتقبس دقو

 ىرخأ ةرم ًاركشو ةيبطلا ةيملعلا ثوحبلا نم يدوعسلا بيبطلا ديفتسي يكل ةيدوعسلا
 .زيزعلا دبع نب هللادبع ريمألا ييبحو يحأل ىرخأ ةرم اهتررك نأ دعب ىرخأ ةرم اهرركأو
 . هللا ءاش نإ ءاقللا لاو مالسالا ةحن مکییحا مث مكييحأ
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 رمت لب ل صر مألا راك
 ةا ا ةنجب سيرو بابسلا ةياعر ماملا سيلا

 ملعلا اوتوأ نيذلاو مکن اونما نیذلا هللا عفري 3 : هباتك مكحم يف لئاقلا هلل دمحلا

 الع هيف سمتلي اًقيرط كس نم» : : لئاقلا 40 ىلع مالسلاو ةالصلاو ې تاجرد

 .«هنلا ىلا ًاقبرط هل هللا لهس

 وعدنو ةقيقح لجسنو أدبه دكؤت تثج .صاخشأ لجأ نم يالوم اي مويلا ءيجت م
 هذه نأ يهف ةقيقحلا امأو نالصفتي ال نامأوت ركفلاو ناميإلا نأ وهف أدبملا امأ ةركف ىلإ
 مرکت نأ ىهف ةركفلا امأو .نطاوم لكل قح ملعلا نأب يدانت اهدالیم ةظحل ذنم ةلودلا
 ءيشب زتعت ال كنأ يالوم اي ًاعبمج سانلا ملعيو . ۱ ةمألا غوبن ىلع لیلد نيغبانلا ةمألا

 ددعو تارشع سرادملا ددعو ةريسملا ت تأدب دقل .. ملعتلا ةمحلم يف كرودب دازارتعا

 تکروبف نييالملاب بالطلا يصحتو فالآلاب سرادلا يصح نآلا نحن اهو فالآ بالطلا
 ملعلا قتل نأ نود رب ًاموي هلرتت ال كن يالو اي عیمج سانلا ملعبو دئاقلا كروبو ةريسملا

 لفحلاب سيل يالوم اب اذه انؤاقلو اقفدتم ءاطع وأ ةدوع ةتمل وأ ةي ةءاعا كنم هووذو

 اب كلوحو ةعدمملا ةفاقثلل ريثمو يتلا بدألل ىدتنمو ليصألا ركفلل ناجرهم وه يداعلا

 مارک افویض اوءاجو ًالهس اولزنو ًالْخأ اوح ريبكلا يبرعلا انملاع نم لوقعلا ةوفص يالوم

 .. نيركفملاو ركفلا مويب ىربكلا انتحرف اننوكراشي

 نأ ىلع يحلا ناهربلا هسفن تقولا يف مدقت .. ةزئاجلا مدقت ذإ يالوم اي تنأو

 بورضو ايندلاو نيدلا مولع اهناضحأ يف تعرعرت موؤر دولو مأ ةيمالسإلا ةراضحلا

 صضرالاو تاومسلا رون هللا افزنا ةيناسنإالا حارس نورقلا ربع تناكو ةفرعلاو بدالا

 بعصلا قيرطلا اوضاخ دقل ةراضحلا هذه ةقرشم جذامت يالوم اب ةثالثلا داورلاو

 ملعلا بلطب مرغ لو زفاوح ةفرعلا ىلإ مهبذجت مل ةثهاللا عومشلا ءوض يف اوسردو رعولا
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 أرقي نا لبسلاو بايسالاو لئاسولا هل تايه دقو مويلا بايش ىرحأ امو 5 فئاظو

 .. داورلا باتک نم ةئيضملا ةقرولا هذه نعمتو باجعإ
 ذاتسألاو رساجلا دمح ذاتسألاو يعابسلا دمحا ذاتسألا مهو يالوم اي داورلا مرکتو

 نم لكل ميركن وهم زمر نمر ثكأ هنع قثبنيو ىنعم ن 7 رک لمح سيمخ نب هللادبع

 لكل مركتو نادلبل ا موقت يف فنصو ًاطوطخم ققح نم لكل ميركتو ةفيحص سسأ

 لكل م ٠ کت ةثالثلا | ءالؤه رکن يف .. يينشلاو : حیصفلا رعشلل یوذتم لکلو رعاش

 . رکفلا ةميقل كردمو کم لکلو تداتمو بيدأ لکلو ملعتمو ماع

 يذلا مرکلا مکتلالج رمأ نلعأ نأ يميراتلا مويلا اذه يف يالوم اب ينفرشي هناو

 اب اداو ةخلل لا مولع یعرب يوغل يعلع عجب ءاشنإب سما هتردصاو هللا كظفح تلضفت

 ةفاقثلاو ركفلل ءاطع نم يالوم اب مدقتو تمدق 1 اوت ءو

 قیرطلا كبعشل يضت ىرخأ ةلعش ىلإ لوحتي فوس ريبكلا زاجنإلا اذه ناف هللا نذإبو
 رکشلاب كيلا مدقتا يالوم اي يعسابو ةزئاحلا ةئيه مساب هللا نذإب قرشا ل اقتملا ومن

 ةيحناو نانتمالاو

 نأو كب ملعلاو ناميإلا رصني نأو معلاو نامإلاب كرصني نأ هتردق تلج هللا اعاد
 ةزئاجلا ةئبه مسابو يناثلا كبئان ومسو نيمالا كدهع يلو نميألا لدعاسب كدضع دشب

 صخش يف نطولا اذ وه اهو اًيلاع نطولا سأر متعفر دقل ةثالثلا داورلل لوقأ يمسابو
 هللا ةمحرو مک يلع مالسلاو نافرعلاو ريدقتلا نم ةيدن ةحاوف ةقاب ةيحتلا درب كيلملا دئاعلا

 . هتاكريو
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 عزنا ىل ماعلا نيالا راک

 اتتد رر ا لضم يف

 محرلا نمحرلا هللا مسب | نمحرلا هللا

 .مضعلا كلملا يالوم ةلااجا بحاص ةرضح

 .ءارمألا ومسلا تاحیصا

 .يلاعملا تاحصأ 1

 ماركلا افوض

 يو ءافولا لجر تا و ءافول ١ مایا نم هوب یو هدئار ت تناو بدألا مارا نم مون ف

 ةمالل دئاق ةريسملل دئار ًامئاد تناف كبعش اب تدوع ينلا ةلفاحلا ءاقللا مايآ نم موب

 يلا یو افاد كلم س لا اح بألا .دحملا ١ ذلب يف دجملا عناص

 هذ ءافولا لک . ءاقولا مهحناوج سو صلخا ءالولا مب مبوب و . كل ريبكلا

 .هکرابلا ةريسملا

 يو ءافولا لجر تنأو ءافولا مايأ نم زم موي يو هدئار تناو بداالا مایا نم موب 5

 ةمالل دئاق ةريسملل دنا ياو ناف كبش ۳ تدوع يلا ق ةلفاحلا ءاقللا مایا ۶

 هد ۷ لک «ءافول مهحناوج - نيبو و كل سلف 0 بوق يو كل ريبكلا

 8 ةکرالا ةريسملا

 أ ءكب بحرأ «ريبكلا عمجلا اذه مسابو :لفاحلا مويلا اذه يف يالوم اب

 يف اد دو هن ام لع مک افلا لزج او هرکشلا مظعأ مدقأو بیر

 اذ ةتباثلا ةدعاقلا ی هليا لضفب متيسرأ یتح «بدألاو رکفلاو ةفاقثلا راهدزا ليبس

 . بدألا يف ةيريدقتلا ةلودلا ةزئاج وهو هرامن لوأ ؛موبلا نوعرت يذلا نیبکلا لمعلا

 ؛نطولا اذه ءانبآ نم :نيبمانلا مرکت لجأ نم «يالوم اب ةزئاحلا هذه تعشنا دقل
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 يلا ةبنضملا دوهجلاب دهشت قزراب تامالع ييدألا خیراتلا ةحفص ىلع اوکرت نيذلا

 .بدالاو رفا بت م ةحرسار , ةدعاق | ودیشب نآ تب ءالوه عاطتسا دقلو

 هذه يام اار نأ للعلا يرعاك ی نيبو «ةيرعلا رر يف اقا بام لص

 قيرطلا اودهمي نأو :هللا ءاش نإ قرشملا اهلبقتسمو ءديعسلا اهرضاحي «قیرعلا ةمألا

 نانعلا قلطنيو ؛ نالا عفتريل ؛ةدعاسلاو نوعلا لی مش اومدن و . ةمداقلا لاجالل

۶ 

 .عادبالاو راکتبالا لجأ نم .ةباشلا ةيبدألا دعاوسلل

 هنطو ءانبأب دعسي .. دهفلا اهدئارب ةمألا هذه أنبتلو هتدایقب نطولا اذه أنيلف

 .هللا لوحب ماد « رهاز قيرط ىلع نيعدبم ءابدأ

 اوءاج « مهئاقلب دعسن «يبرعلا انملاع ءابدأ نم ةدئار ةبخنل مرکت مويلا كتياعر يف

 فو «ةبيبحلا ضايرلا ضرا ىلع متلب وهو ؛لمشلا اذه اوكراشيل : ةيبرع ضرا لک نم
 ددعتلا يبدألا ءاطعلا نم ديزم لجأ نم ةمداقلا لايجألل ةديدج ةعفد مويلا كتباعر

 ‹قدصلاو عادبالاو ةلاصالا يک يندأ خي راتل «ءافو ةسمل موی كتياعر یو
 وه يذلا نطولا !ذفو « كتما یه ىلا عةمألا هذيل ًادئاقو ًاماماو ١ ًادئار هللا كظفحلف

 5 .كنطو

 باتکلا ضرعم لمش يذلا ,ناجرهلا اذهب رخفن نأ .ةزئاجلا ةرسألو يل قحي
 يدوعسلا نفلا ضرعمو يدوعسلا ركفلل ةفرشم ةروص هنابنج نيب مضي وهو .يدوعسلا
 ةيفاقثلا تاءاقللا تءاجو :يدوعسلا يليكشتلا نانفلا دوهج نع ةحن يطعب يذلا رصاعلا

 ضرأ ىلع ليبنلا ريخلا ركفلا لداتو فراعتلل .يبرعلا بدألل . ةبيط٠ ةصرف ريتعت يلا

 . ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 ةديعسلا ةبسانملا هذه يف مكتلالج ةياعرب داورلا جيوتت اتمدقم ي ةديدع تانسح
 ءانتوعد اوبل نيذلا ءاقشالا ةداعسلا باحصال ركشلا مدقا نا .يالوم اي يل اوحمساو
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 یاب سا دما مک

 .. مظعملا كلملا ةلالجلا بحاص
 53 كلاملا تيبلا ءارم أ يكللا ومسلا تاحصا

 . امف ةفاقثلا لاجرو دالبلا ءارزو ةداعلاو يلاعملا باحیصأ

 .. ينرعلا ملاعلا يف بدألا لاجر نم مارکلا انفویض ةماخفلا باحصا

 .. مرکلا لفحلا اأ

 دس يدي نيب فقا نأل ی تايه . او ایه يلا ةسانملا هذبب دیعس دج انآ

 ج ءاضولا مالمإلا رانم لب ال .. دال

 :ةيموكحلا تاهجلا ركشأ نأ ا برما ءابدألا مهناوخأب ءاقللج
 ةينطولا ةبسانملا هذه يف ءانعم اومهسأ نيدلا ءابدألاو رشنل ا رودو . ةيمالعالا ةزهجألاو

 مت يخيراتلا لمعلا اذه نأب .قح ةملك لوقأ نأ .يالوم اي يل متحمس اذإو .ةيميراتلا
 بحاص هنإ «صلخم قداص نطاوم دوهجت مث هللا ةيانعب .ةينمزلا ةرتفلا رصق مغرب

 رک نواعتو «ةزئاجلا ةنحل سيئر ءزيزعلا دبع نب دهف نب لصيف ءريمألا ارا

 .ةزئاجلا ةن ءاضعا .ةداعسلاو يلاملا باحصأ

 يف تارمو تارم ٠ :كرابلآ ءاقللا اذ دعسن نأ هنأش لج مرکلا لولا نم وجرأ يف ونا

 نأو :ءانماو ةداعسلاو ةحصلاب اًعيمج مكعتكي نأ ىلاعت هلأسأ اك .ةمداقلا ماوعألا

 .هتياعرو هتيانعب مک الوتي

 ةيريدقتلا هتزئاج يعابسلا دمحأ ببدألا ملستب كللا ةلالج لضفت كلذ دعبو

 .كلذ دعب ةملك ىقلأو
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 زره ما دقت يف تلجأ ی لا ةميظعلا ةتفلل للا هذه هيف يّيحأل نقأ

 فلتخمب نفلأ ىلع الو .. ل. ألا لع رق ده هقانآ سس يذلا لومشل
 ةايحلا قافا يفز 0 ال .. اهداعبا ىتش يف مولعلا ىلع الو .. ال .. هلاكشا
 . اهعفانم تدكأتو اهناولا تددعت اهم

 اهاصقا نم كدالب هب لفتح لب اندحو هب لفتح ال ديع موي هنا .. ةلالخلا بحاص اي
 وه مألا ىقرا نيب هتزيم هل راعش تحت ةتباثلا !هتاوطخ وطخت مويلا كدالبف .. اهاصقأ ىلإ

 ىنملا ديلا اهتلوانت اعر ةروصب نيلماعلا دوهج ردقت كتايح تشع دقلو « ريدقتلا را

 بحاص لكل اًرفاح نوكيل ايسر ريدقتلا نعت مويلا اباكلو یرسیل ديلا ر نود
 . نيزابخلا ةعاج نيب یتح وا اعانص وأ اینف وأ ایملع « عادبإ

 نا كل تبثأ خيراتلا يف مألا تاردقم ىلع عساولا كعالطا . ةلالجلا بحاص اي
 ذیلا نأ ركني نم سیلو اهحاجن يف لاعفلا هرثأ هل انأش مألا ةايح يف دوهجلا ريدقتل
 يف مهتازيم مهأ نم ناك < ريدقتلا يف میبيلاسا اوفرعو اندادجا هفرع يذلا يخسلا
 مهیتفیل . ةقث ةقئاف ةبانع يف ضرألا يصاقا أ نم هتاصع لمحي مهيف ةغبانلا ناك دقف ۰ خيراتلا
 يهتنت الف هانعم لتخاف ؛ هقايس برطضا ةديصق يف تيبلا نم رطش وأ ةيوحن ةدعاق يف

 الف ريدقتلا ياعم يفوأب ًالقثم ةمارکلا روفوم هتيرق وأ هدلب ىلإ ةغبانلا دوعب ىتح ىوتفلا
 هر اذإف هن وأ هب قلعت ينل طاسوألا عيمج يف يركن نم هبل امو هما عيشي نأ ثا
 تاليحتسملا لمعل نيفلختملا ف مفدتو حاجنلل نيدهنحملا ءىيبت يتلا زفاوحلا مهأ نم ی
 مهفلخت جلاعت يلا ةميركلا الا مم م اوأش مجاوذل اونبي نأو اوزربي نأ ليبس يف
 . ةلوهسو رسي يف ممقللا لإ مهدوفت يلا ةميلسلا قرطلا مهمامآ فشکتو

 ىلإ كتما دوقتس يذلا لجرلا 5 لجرلا كنا كلاععأل نوبقارلا ابنتي يديس يأ

 . ةايحلا يف اهزكارمب رتعت ىّبلا مألا فاصم

 نم ايف عاش امو كتيانع نم دالبلا مرحي ال نأو « كاياون نسح كليه نأ هللا لأسأ
 . كفطع اياجس

2۹۸ 



 رسا یاد راک

 ىدفملا دالبلا كيلم

 بوبحا دهعلا يلو

 خويشلا يعارو بابشلا ريمأ

 مرکلا لفحلا انما

 - اهزع ماودب نیملسلاو برعلا زعاور اردت هللا لعا  ةيدوعسلا ةلودلا تماق

 اتماعد امه : نيتيوق نيتماعد لک كبل ,نم فصنو نينرق لبق ٠ تماق ام لوأ

 : ةلود لك ءاشنإل يوقلا سامألا اق "روصعلا نم رصع لک يف حالصلاو حالصإلا

 هست مو مف عفانلا ملعلا : ةيماس فادهأ اذ

 دركي ل نأ لع باهولا دبع نب دمحمو دوعس نب دمحم ناحلصلا نامامالا قفتا دلقف
 « يوقلا ساسألا كلاذ ىلع امئاق ةيحاللصالا ةوعدلا رشن يف هيلع ناريسي يذلا روتسدلا

 يو اهومشو اهزامما يق « ةغلاب ةلالد تاذ تالك يف « تاباغلاو فادهألا حضاو

 .اهحوضو عم اهقمع

 لئاسم عبرا ةفرعم ملسم لک ىلع بیر : هتحتافو روتسدلا كلذ ةصالخ تناك

 ؛ هرشن ليبس يف ةقشم لك لمحتو : هيلإ ةوعدلاو « هب لمعلاو ملعلا : ( نيب لمعلاو

 . (رصعلاو) ةميركلا ةروسلا لولدمب ًالمع

 نم فلألاو ةئملا دعب ؛ نيسسمخلاو نماثلا ماعلا يف « ةنوميملا ةلودلا كلت مايق ذنمو

 مان ماعلا ذاختا يف . موقلا جبنلا كلاذ ىلع نوريسب نوحلصلا ةمئألاو « ةرجفا

 ةمألا لاوحأ فب رص يف اًساسأو ‹ ةلودلا نوؤش عيمج ةرادإ يف هب نوئيضتسي
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 08 مل تو ¢ كلاذ ذيفنت ىلع ةسميملا يف يوقلا لا ء ءاملعلل ناک دقلو

 0۳ ديع مامالا سلا كلاذل عباسلا ديقحلا ةديعسلا ةكلمملا هذه ء ءازجا دحوم

 هوفع مساو عيمجلا ىلع هللا غیسا - دلاخو لصیفو دوعس هئانبا دهع يف مث

 .. هناوضرو

 مدقتلا ح حرادم يف ةمألاب ريسلاو 3 ممل شن ليس يف الزم نم سال لکا

 هيلوتب دالبلا هذه تدعس نأ ذنف ءزيزعلا دبع نب دهف ىدفملا كيلملا دهع ءاج مث
 أل ةايح ال هنأ كردأ « ماع نيثالث وحن ذنم تئشنا يتلا « اهيف ةفاقثلاو ملعلل ةرازو لوأ
 راكفألاو لوقعلا هجننت ام یوقاب عردتت مل ام « برطضلا نوكلا اذه يف مثألا نم ةمأ
 ام ىلإ ةجاحم اهشانبا لوقع لازت ال ةمال كلاذ ىنستي نلو « ةعفانلا ةراضحلا لئاسو نم

 . اهل عفان وه ام لبقت نع اهفدصي ام اهب قلع ام ليزب

 ء لهجلا ءاد وه ةمألا يف كتف اهسرشأو ضارمألا فنعا نأ كردأ ام لوأ كردأ دقل
 يف لب « ةكلمملا يحاون نم ةيحان لك يف ميلعتلا رشنل دهجو ةيانع نم عاطتسا ام هجوف

 لاسرا ةعباتملو « یرقلا كلت ةرثكو « يحاونلا كلت ةعس ىلع « اهارق نم ةيرق لك
 عئاصملاو دهاعملا حتفلو . فراعلاو مولعلا نم دوزتلل « دالبلا جراخ ىلإ ثرعبلا
 نم رو فراعملل اًريزو نوميملا دهف دهع يف تغلب يتلا تاعماج ا ءاشنال مث « ةفلتخلا
 يف ةريصق ربتعت ةبقح يف « تاعماج عبس « اكلم مث , دهعلل اًيلوو « ةلودلا ناكرأ
 هللا نم قیفوتب - دالبلا هذه تحبصا كلذبو ؛ ريمعتلاو ءاشنإلل ردقملا نمزلا باسح
 هرزآو هناوخا نم همدقت نم ةكراشمبو « هميجوت ةكحو « اهكيلم ةسايس نسحب مث ىلاعت
 ةايحلا رامضم يف ريسلا ي تغلب دق  نيمألا هدهع يلو مهسأر ىلعو هتلود لاجر نم
 ام دعبأ تشاع دقف « اهاوحأ فلتخمو اهفورظ يف اهعراضت دالب هغلبت نأ لق ام ةثيدحلا

 .وفلاب اهدهع ةثادحو اهازعن ال « ةايلا لئاسوب رثأتلا نع نوكت

 به



 : مرکلا لفحلا اأ

 لمعلاو عفانلا ملعلا يتماعد ىلع ماق ام لوأ اهنايك ماق يتلا ةميركلا ةلودلا هذه

 لانتل هيعس يف دحملا ءرصعلا اذه ةايح ةبلطتت ال كردملا ٠ يعاولا كلملا اذهو « حلاصلا

 لئاسو نم لبقتتل قرطلا عسوا اه حتف ثيحب < ةايحلا كلت نم بيصن ىفوأ هتما
 تحبصأف « عقلا نيدلا ملاعت عم ضراعتي ال امم ءديفم عفان لك ةثيدحلا ةراضحلا

 انكم « كلاذ يف اوأش تغلب ىتح ءرضحتملا ملاعلا مثأ نم ةمأ هب عئمتت ام ريخب متمتت

 « ةئيدحلا اهيفشتسمو « ةديدعلا امتاعماج يف « اًئيدح (اًينقت) اًيملع ارصع لخدت نأ نم
 . ةماعلا اهتايح رهاظم فلتخمو « اهتعارز قو « اهعناصمو

 اهفنک يف ةيركفلا يحاونلا نم ةيحان لك لانت نأ اًعدب سيل « ةميركلا ةلودلا هذه
 ردقت نيح اهسفن مركت كلاذب يهف : ةياعرلاو « ريدقتلا نم هقحتست ام اهتياعر نمو

 لمعلل جتنملا مقتسملا ركفلل ام اهكاردا ىلع هب للدتو « اهتايح يف ةيركفلا بناوجلا
 . ةايحلا تالاح نم لاحم لك يف ةيوقلا راثآلا نم مفانلا

 ىلع ريسي « ميركتلاو ريدقتلا اذه هفطعو هتيانعب ىعري نيح هنإ حلصملا كيلملا اذهو
 لاحم يأ ينو « ناكايأ لماعلا ريدقتو « مدقتلا جرادم وحن هتمأب ريسلل هطتخا يذلا جهل

 ةايح اهيلع موقت يتلا سسألا نم مبوقلا جبنلا كلاذ ىلع ريسلاو ۰ لمعلا تالاح نم
 اهفالتخا ىلع « ةعفانلا لاعألا يف قباستلاو سفانتلا حور ثيل لئاسولا ىوقأ وهف ةمألا

 ىلعي ام ىلإ اوقباستيو «ريخلا لاعآ لك يف اهؤانبا سفانتي مل ام ةمأ ومست نلو اهعونتو
 < لمعلاو ركفلا يتدعاق ىلع اهتايح رقتست مل ام مألا نم ةمأ ةيأ نأش ولعي نلو . اهنأش
 . (لمعلا)و (ركفلا) يتملكل لولدم عسوأب عفانلا لمعلاو مبوقلا ركفلا

 ‹ ميوقلا ركفلا رهاظم ىوقأ نم رهظم ىوس ءافتحالا اذ ىظحي يذلا بدألا امو

 اه زربت نأ نودب اهتقيقح ةمأ كردت لهو « اًحضاو ةمألا هجو زربت يتلا ةيفاصلا ةارلا هنإ

 !؟ اهتقيقح ىلع اههجو تایسق
 يف دهجلا لذب لصاويل « هدییأتو هنوعب اهکیلم دمأو ؛ اهاحو ةلودلا هذه هللا ىعر

 هذه ةعفر ليبس يف لماع لک ر دق عفريلو « هدالب نأش يلعيو « هتمأ دعسي ام لك لعف
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 . لمعلا كلاذ ناك ابا ةمألا

 مهشلا اهريمأ يف ةلثمم  بابشلا ةياعرل ةماعلا ةسائرلل ليمحلا نافرعو لالجالا ةيتو

 . ادرف ادرف معرکتلا اذه يف كراش نم لکلو « مارکلا هبحصو <« ماهلا

 اذه هروضح ربع نم « بدألاو رکفلاو ملعلا لاجر نم ةراتا ةوفصلا هذه امآ

 . مهرکشب يت ال تالکلا ناف ىدفملا دهفلا عينصل ريدقتلاو ءافتحالا نع لفحلا

 يركف ومس نم دالبلا هذه هتفلب ام ىلإ رظن نم ةلجألا ءاملعلا ءالؤه نيب نم ناو

 هذه ينقثمل - ةبحاب مهبولق حتف دعب - ةيملعلا مهلفاحم اوحتفف « مركملا ردقلا ةرظن يفاقث
 اذه يف ةكراشملل هتاقشم نولمحتیو رفسلا ءانع نومشجتي مويلا مه اهو « اهئالعو دالبلا

 ءارعشلاو ءابدالا نم نيركفملا رابكو « ءاملعلا ةلجأ نم ةبحألا ءالؤه نيبو « ءافتحالا

 عاّمجالاب اهؤانبأ دعسيو « مهروضحب - زازتعا اميأ  دالبلا هذه زتعت نم « باتکلاو

 ىلإ ةيرك دي ةفاضإب ةوخالا ءالؤه لضفب لهف ۰ مهتكراشمب مهلضف مهل نوفرعيو مهب

 نم « رکشلا نم مف بحي اع زجعلاب فارتعالا مم لالجالاو بحلا ةيحت لبقتب مهلضف
 فرعيو « هردق قح معلا ردقب اهلهأ نم درف لك نم لب « دالبلا هذه يف فقثم لك

 !؟. بدالاو ملعلا ريصن مهسار ىلعو « هلهال لضفلا
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 ايماس ةداعسلا جوأ اهفلبیل ةمأل ار دهفلا كبللا شاع

 ایماح ملعلاب ناطوالل لاز الو ىدملاو نملاو قیفوتلا هفلاع

 .. هتاكربو هللا ةمحرو مکیلع ماللاو
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 ریصقو سيمكن رسا بع ماك

 يف ةيفاقثلاو ةيركفلاو ةيملعلا ةايحلا
 نصحلاو :نيتملا الا یه ةمألا

 دحم اييلع موقي يتلا ةزيكّرلاو « نيصحلا
 .. اهتناكم ولعتو « اهخيرات یّییو « ةمألا
 اذیت انتمأ یرت نأ بجع الف

 نم هیطعتو « هيلع لوعتو « بناجلا

 ريثكلا ءيشلا اهصرحو « اهنلامو اهماتها
 .. رثکلا ..

 نادلب یتش ىلإ ةيملعلا تاثعبلاو « ءركياهانضإلا ةد ددعتم دهاعلاو « عبسلا تاعماجلاف

 ستم كلاذ ريغو كلاذ لك . رک ٹابتكلاو « تاصصختلا فلتخم يف ماعلا
 لا اب ةدوعلا لجأ ن همم دیجا ا اهنعرات مانی .«افردق ءالعاو 1 ةمألا هذه یوتسم عفرل

 « هلصأ ىلإ عينلا اهيف دوعي .. اهاتحم عيفرو اهخيرات ءانبو < اهردق لغو « اهدهع قباس
 ش2 سمألاب اهردصت تناك ام ۰ ملعلاو ةچح او ةباطنلاو رعشلا ردصتو « هلهأ ىلإ دجناو

 ىلإ هابملا دوعتف « ردقلا ولع ىماستتو « رصعلا حورو قفتت <« باع ةياس رم ةضخ

 ؛ نانفألا ةيلاع « ناصغألا ةقساب « ةنانیف ةحود لظ يف « هلص | ىلإ عرفلاو « اراح

 الو ًالضف (دهف) ةلود اهسوستو اهطوحت ؛ رطعلا ةحفان « رهزلا ةمغاف « فر ةبحَر
 يود ردق نم يلعتو « اهدج ولعو « اهدهع قباس ةمألا هذه ىلإ ديعُت ؛ ردق ةلالجو
 او « اهلالج ةمألا هذه يف ايحأ « نيتم رعشو « نيبم نایب نم مهمالقأ هتجيد اب نايبلا

 تیدتناو : ملا ىلع تراس مالقأ نم (دهف) ةلود هرظتنت يذلا وه هنا .. اهلاقع

 « مهتناكم تلعاو «زئاوجلا مه تدصرف « قيقحتلا رانم رينتو « قيرطلا ىلع ريستل

 .. مهب تمسو « مهردق تعفرو
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 هدهع يلو هطوحي .. ملعلا ردقل همهفو « ةيلاغلا هتناكمو « ةيلاعلا (دهف) ةمه اهن
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 ۰ 7 ۶ 8 و هرم 2

 ةنحلو  نیمالا يوقلا لصيف هلجن هرما كفنيو لا يلاثلا هبئان هدضع دشيو : نيمالا

 1 العلا ةلودلا ةرئاج

  هتفاقثو هبدأو هركف ردقي - يدوعسلا بعشلا نعو « نوطبتغمل ريدقتلا اذهب اننا

 . نواب

 عرف رکفسب ومیست ايح

 ةنئادزم ةولم اايح

 اهسافنا نم رطعلا مجتسي
 تلغ وأ اهاهدزم يف تلع ام
 ىرذلا تارخمشم عبس ريغ

 اهحرص یعتو يبت تدصر

 هبات باش تالفاح

 اهعبر

 اف ايندلا ةمأ اب يفزعاف

 اهِضارُأ يف يحولا دارتسم

 اب ىحوتسي رعضشلا يبصو

 اهعبر يف يفللا ما تبصعت
 ةقافخ اهمالعأ لزت مل

 هباتطا براض نما ىهف

 بدأ نم اهركف يف تبصخ
 انركف نم تمركأ انتمرك
 اهب انزف ىلألا نحن نكن مل
 انبحاص دق طلا نأ ريغ

 ةرم يموق وحن يضيفأف
 ةركف ةرك يدوع مث

 همايأ تهز دق ادهف نا

 تربلاو يلاعملل تباجشتساو

 1٤

 اذ هو يراد هذه

 أ

 أ

 عرشلا هالع يف ىداابت
 عدبملا ثيدحلا يح اهح

 عركملا یاص درولا قوربو

 عيط اهابر يف ضبسن ريغ

 ميهم نم اهح تاعماج

 ئم يلاعملب حومط يف
 منرآ يف عفرأ نم هبأد

 مست ذم ةقابس لزت مى

 يعجساو اياربلا نيب قتهاو

 مستسلا نايبلاو يلاحجنا يف
 عبرالاو ىبرلاو ينافلا يف
 عيرم ي عيرم نم تهدزاو
 عسمجا يف اللم اهادهو

 علقب يل فراو لضف يهو
 عزم فك ءلم تار

 یعس وا لاک وا لالج نع

 عفشم عفاش نم هيح

 يملا مرق لک ييطستساو
 يعجراو ماع لک يفيفاو
 عفرألا لحملا يف تلجتو

 عسي مل اب ايندلا عمست



 ئالشلا ءابرألا تاساک

 راقللا ناررجم

 رعاشملا ضعب تكرح يلا فحصلا ىلوأ لفحلل اهنصوب «أرقا» ةلحم لعلو

 يررحم دحأ ملقل ناكف .فحصلا رثكأ اهيلع تراس يتلا ةباترلا نع اهجورخب ءراكفألاو
 44۵ ع) بتكام صن وه اهو نعقلاب ةريدج ةينهذ تاتفل يبحي رمع ذاتسألا ةلحلا كلت

 :(ه ۱6۰6/۲/۹ يف

 : ةيريدقتلا ةلودلا ةزئاج ناجرهم يف

 ةيبدألاو ةيركفلا ةضبنلا ماعد يسرب كللا ةلالج

 ةكلمملا يف يوغل عمجم لوأ سيسأت نع نالعإلا
 ةبسانلا ىوتسم ىلإ عفترت مل نيرئافلا تاك

 ثيح لاع وتسم ىلع ًايبعشو ًايمسر هب ماّهالا ناك دقف ًادج ًاريبك ناك ثدحلا نأل

 ةكلمملا جراخو لخاد نم نييفحصلاو باتكلاو ءابدألا نم ريبك ددع هروضحل ىعد

 ..ینحصو بيدأ ىفلألا نع فان

 اهل ريتخأو .. ءابدالل ةلودلا نم ةيريدقت ةزئاج حنم اهيف ررقتب يتلا ىلوألا ةرلا يهف
 نب هللادبعو رساجلا دمحو يعابسلا دمحأ ةذتاسألا مه لوألا ليعرلا ءابدأ نم ةثالث

 لئاسو عيمج اهيف تكراش ةريبك ةيمالعإ ةلمح رئاوحلا عيزوت لفح قبس دقو

 ةينعلا ةروثلا ةديرج ريرحت سيئر ةقرزلا دمحم ذاتسألا وهو نيينعلا باتكلا دحأ
 تنك امدنع يل لاق أرقأ ةلحم باتك دحأو يلاحلا ةيمالعالا أبس ةسسؤم سيئرو . .قباسلا
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 ةلالح نم ًادج ليمج هنأ : حیشرتلا 4 هجن نالعا تاقعا یو يضالا ر ,هشلا ءاعنص ِف

 ةفصب ناسنالاو بيدألا اذه لتقي يدلا تقولا ف بيدألا مركت يف ركفي نأ دهف كلا

 . .ملاعلا نم ىرخأ ءاحنأ 6 ةماع

 لفح روضحل يضاما عوبسألا هیاهم يف ضايرل لا ةنيدم يف اودجاوت نیذلا فويضلا

 .زازتعالاو ءافولا هنأ .. ءيشلا سفن نولوقب اوناك ةثالثلا ءابدألا ىلع زئاوجلا عيزوت

 يليكشتلا نفلاو يدوعسلا باتکلا ضرعم حاتتفا تناك ميركتلا تایلاعف ىلوأ

 ضرعل لوألا ناتعاق لاتنتنوکرتنألا قدنفب تالافتحالا ةعاق يف تدعأ ثيح رصاعملا

 ةياعر ةسسؤم ىلإ اهعير داعو حانتفالا ةعاس يف تعيب يليکشتلا نفلا نم ةفلتخم تاحول

 ..ةحصلا ريزو يبيصقلا يزاغ روتکدلا اهيلع فرشيو اهسسا يتلا نيقوعملا

 باتك:فلأ نم ثكأ تمض دقو يدوعسلا باتكلا ضرعل تصصخ ةيناثلا ةعاقلا

 صاح ءزج ےقاو .. ثيدحلاو مدقلا نم نييدوعسلا باتكلاو نيركفملاو ءابدالا مظعل
 .ماعلا اذه زئاوجب ةثالثلا نيزئافلا بتك ضرعل

 يف يبدألا ضايرلا يدان هماقأ يذلا ءاشعلا لفح وه .. ناجرهملا اذه تايلاعف يناثو
 مدق ثيح سيردا نب هللادبع ذاتسألا يدانلا سيئر هيف ثدحتو تالافتحالا رصق

 يف ةيبدألا ةكرحلا تايصخشو ءامسأ مهأو ةكلمملا يف ةيبدألا ةكرحلل ًافاو ًاضا
 نيزئافلا مساب سیمخ نب هللادبع ذاتسألا ثدحت مث .. ًامومع ةباتكلاو ةصقلاو رعشل

 ماعلا سيئرلا دهف نب لصيف ريمألا ومس اهرضح ةرخاف ءاشع ةبدأم تميقأ مث .. ةثالثل

 بابشلا ةياعرل

 لصيف كلملا ةعاق يف دجاوت ثيح تايلاعفلا ةف تناك مءاعبرألا) يلاتلا مويلا يف
 اک ..اهجراخو ةكلمملا لخاد نم يتحص بتاكو رعاشو بيدأ يفلأ نم رثكأ تارمتؤملل

 زيزعلا دبع نب دهف كللا ةلالج لابقتسا يف اونوكيل تايصخشلا رابكو ءارزولا دجاوت
 ريمألا ومسو زيزعلا دبع نب هللادبع ريمألا ومس ءارزولا سلجم سيئر بئانو دهعلا يلوو
 .ناريطلاو عافدلا ريزوو ءارزولا سلجم سيئرل يناثلا بئانلا زيزعلا دبع نب ناطلس

 ف



 داشآ ةملك دهف نب لصيف ريمألا ىقلأ مت .. ىكحلا رک ذلا نم يآب لفحلا ءیدبو

 نوکت نل ةزئاجلا نأ لاقو .ةيونسلا ةزئاجلا هذه روهظ يف هرودو كللا ةلالج دوهجن این

 ..نونفلاو مولعلا فلتخم يف نیزرابلا لكل او طقف ءابدالل ةمداقلا ماوعالا يف

 ملتساو ةيكلملا ةصنملا ىلإ دعص يذلا يعابسلا دمحأ خيشلا لوألا زئافلا نع نلعأ مث

 ةبابن ىقلأ مث (لجسي م هنأ فسؤملا) يدو ثيدح كلملا ةلالج نيبو هنيب رادو .. هتزئاج

 اذه ىلع ةديشرلا هتموكحو كلما ةلالج اهيف ركش ةملك ىعابسلا ةماسأ ذاتسألا هنبا هنع

 ..اندالب يف ءابدألاو بدألل ريدقتلا

 نيبو هنيب رادو هتزئاج ملتسا يذلا رساجلا دمح خيشلا يناثلا زئافلا نع نلعأ مث

 مايق خيرات ايف ضرعتسا ةملك ىقلأ مث .. لجسي مل رخالا وه ثيدح كلملا ةلالج

 .ةيبدألا ةكرحلاو ةكلمملا

 ةيكلملا ةصنلا دعص يذلا سیمح نب هللادبع ذاتسألا ثلاثلا زئافلا نع نلعأ مث

 ف يدوعسلا بدالاو بيدألل ميركتلا اذه ابق اح ةدصق ىقلا 3 هتزئاج ملتساو

 .نيزئافلا ةثالثلا صوخش

 .. مويلا اذهب هراختفا نع امف ثدحت ةملكز يزعلا دبع نب دهف كلملا ةلالج لجترا مع

 ءابدألاو نیخرولا وعدي هناك ةباتك ةداعإ ىلإ جاتحي يذلا يبرعلا خيراتلا نع ثدحت اك

 هيوشتلا نم هصيلختو هتباتك ةداعإو .. يبرعلا خیراتلا ءارقتسا ةداعا ىلإ نی رضاحلا نم

 ..هل ضرعت يذلا

 .ةبسانملا هذه مآ يذلا ريبكلا ءاشعلا لفح ىلإ نووعدملا لقتنا مث

 اشضوح يارو .. نیزئافلا تالك

 ىلإ عفترت مل ةئالثلا نيزئافلا تالک نأ يه روضحلا قیلعت لحم تناك يتلا ةظحالملا ه

 یدل اوجرم ناك يذلا ريثأتلا كلذ كرتت مو .. هتميقو ثدحلا ةمظعو ةبسانملا لالج

 نوفرعي ال نم ةكلمملا جراح نم روضحلا ضعب نإ ىتح .. ةرادجلا دكؤي امب روضحلا
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 ..مهتالك هب ترهظ يذلا یوتسلا كلذ نم اوبرغتسا دق مهخيراتو ةثالثلا ءابدألا ةناكم

 اهمجح لق اهم ةملك لجترا هنأ ول روضحلا ىنمت يعابسلا دمحأ خيشلا لوألا زئافلاف

 ىدل رثألا ريبك تكرت دق هنم كلت ةليلقلا تالکلا تناکل هتحص لالتعا عم ًاقافتا

 - هدلاو ةملك يلب وهو ادب يعابسلا ةماسأ ذاتسألا هنبا ناف رخآ بناج ىلعو .. روضحلا

 لبق !.ءارغ ةصرف هل حتت ملو لفل ءدب نم تاظحل لبق ةملكلا ماست اهنأكو - ةبانلا

 .ةزراب ةيوغل ءاطخأ نم ولع الو .. ًادج ًاعضاوتم اهل هؤاقلا ءاج كلذل لفحلا

 يف باهسالا ىلإ اذه لثم لفح يف بولطلا نع جرخ رساجلا دمح ذاتسألاو

 ىلع هدجاوت ىوتسم ةوقب هتملك نكت و .. روضحلا یدل للملا لع تشعب ةديعب عيضاوم

 .ةيبدألا ةحاسلا

 نأ الإ .. ةملك لضفأ بحاص هنأ ول اك ادب هنأ مغر سيمخ نب هتلادبع ذاتسألاو

 هنأ ىتح رثأ يأ اهتايبأ كرتت مو .. روضحلا رعاشم يف ًانكاس كرحت مل اهاقلأ يتلا ةديصقلا

 ..تيب يأ ةركاذلا يف ام خسري مل

 ةحاسلا لع وأ اننيب رابكلا ةثالثلا ءابدألا ةناكم ٠ نم ليلقتلا ةظحالملا هذه ديرن الو

 مهراوشم لالخخ ةميظعلاو ةريبكلا مهتاماهسإو مهدوهج همصعت كلذ نأل . . ةيبدألا

 يعدتسي ناكر يبكلا ناجرهملا اذه نأ ىلإ هابتنالا تفلن نأ اندرأ اننکلو .. ليوطلا يبدألا

 اعم زازتعالاو فارتعالا عضوم يه يتلا مهناكم عم لئاغي

 ةيريدقتلا ةلودلا ةزئاج ناجرهم نم تاطقل

 . اهاداو ةغللا مولعل عمجم ءاشنإب مظعملا دهف كلملا ةلالج نالعا لبوق «»

 نم رثكأل قيفصتلا رارمتسا هنع ربع دقو ءاعيمج لفحلا روضح لبق نم ريبك ناسحتساب
 ماس

 , هقفقد
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 يف ةعاقلا روزی وهو - زئاوج لا عیزوت موی حابص دهف نب لصيف ریمالا ومس ىقلت « «
 يذلا سداسلا ةيليكشتلا نونفلا ضرعم تاحول تاعيبم مقر عافترا ربخ  ةيدقفت ةرايز

 لاير نويلم نم .. يبيصقلا يزاغ روتكدلا يلاعم لبق نم ءاثالثلا موي ءاسم هحاتتفا ىرج

 نمث) ةحول نيرشع ديشر نب رصان روتكدلا يلاعم ىرتشا نا دعب كلذو نينويلم ىلإ

 ةسسؤم ماع ريدم يندم دايأ ذاتسألا ةداعس نم دهف نب لصيف ريمألا ومس بط -

 نت نأ ةصاخ اهنم يريخ ماهسإك ظاكع ةسسؤم مساب ةحول ءارش ةفاحصلل ظاكع

 هنأ الا دايإ ذاتسألا بحر .. نيفوعملا لافطألا ةيعمج باسحل دصريس هتاحول تاعیبم

 اهعيب مت دق تاحوللا لضفأ نكلو :لاق

 ةلودلا ةزئاج اهب تعزو ىّتلا تالافتحالا ةعاقب لوألا فصلا يف تصصح « «

 دمحأ نيملا ىلإ لامثلا نم  ةزئاجلاب نيزئافلا ةذتاسألل ةثالث دعاقم .. ةيريدقتلا

 ىلع زراب طخ مهام لك مسا عضو دقو «سيمخ نب هللادبعف رساحلا دمحف يعابسلا

 .هدعقمل ةلباقملا ةدضنملا

 لفح يف.. ضايرلاب يبدألا يدانلا سيئر - سیردا نب هللادبع ذاتسألا ةملك -

 ةيريدقتلا ةلودلا ژئاوج عيزوت ةليل يقأ يذلا نييدوعسلاو برعلا ءابدألاو نيزئافلا مركن

 .ةلماشو .. ةعئار تناك «ىركلا تالافتحالا رصق يف .. بادآلل

 ةملكو هتملك ىلع يباطخلا يدانلا لفحل هراصتقا سيردا نبا ذاتسألا ىلع ذحنأ دقو

 ليطي ال يتح راصتقالا كلذب حصن هنأب كلذ رب هنأ الإ .. سيمخ نب هللادبع ذاتسألا

 لفح ناو ةصاخ مويلا كلذ يف ةكلمملا جراخ نم اومدق نيذلا برعلا ءابدألا ىلع

 .ةيليكشتل ثلا نونفلاو باتکلا صضرعم حاتتفا دعب ءا يدانلا

 لجأ نم مشجت .. فورعلا ينحصلاو بتاکلا ييشاشنلا نيدلا رصان ذاتسألا هم

 عبرا ةدمل اناریط .. يبرعلا يفاقثلا ناجرهلا اذه يف ةكراشلاو ضايرلا ىلإ لوصولا

 نمو .. سيراب ىلإ ايتابسأ بونج يف سلدنألا نم هتلحر أدب دقف ةلصتم ةعاس نیرشعو
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 .ضایرلاف ةدج ىلإ فينج نمو .. فینج ىلإ سبراب

 ريمألا ومس نم لك سلج .. ضايرلاب يبدألا يدانلا لفح يف ةيسيئرلا ةدئاملا ىلع

 روتکدلاو سيمخ نب هللادبعو رساجلا دمحو يعابسلا دمحأ ةذتاسألاو دهف نب لصيف

 بيترت نكلو ةبسانملا هذه ةديصق دعأ يذلا كرابملا دمحم رعاشلا خيشلاو دومحم ىفطصم
 .ةيسيئرلا ةدئاملا ىلع اهيقليل لفحلا يف اهئاقلاب هل حمسي ۸ ياطخلا لفحلا

 ةفيحصل ريرحت سيئر لوأ) يشأ باهولا دبع ذاتسألا ريبكلا بيدألا ناك « «

 هيلع سلجم ؛كرحتم يسرك ىلع دمتعي ناك يذلا يلاتلا بيدألا وه .. (زاجحلا توص

 .ناجرهملا يموي لاوط همزالب يشآ دمحأ هنبا ناكو .. هب لقتتبو

 ببسب امأ ناجرهملا اذه يف ةكراشلا نع ةكلمملا ءابدأ نم ليلق ريغ ددع بيغت []

 رعاشلاو يندم نيمأ ةذتاسألاك مهل ةبسنلاب روضحلا رذعتو مهنم انس رابكلا ةحص لالتعا

 ةوعدلا هيجوت مدع بیسب امأو ءدالبلا جراخ مهرفس ببسب امأو «يرشخمز رهاط

 .ًالصأ مهضعبل

 ءابدألا نم ةكلمملا جراخ نم نيكراشملل ةيراكذت زئاوج ةزئاجلا ةنامأ تدعأ «

 .دادعألا لكل ةيفاك نكت مل اهنأل ةظح رخآ يف اهعيزوت يغلأ نكلو ..

 ةديج ةيمالعإ تايطغتب .بابشلا ةياعرل ةماعلا ةسائرلا ةزهجأو ةزئاجلا ةنامأ تماق -

 دقف تکلملا ةايح يف ةديدج ةيفاقثو ةيركف ةلحرم نشدن يلا ةميظعلا ةبسانملا هذه

 ,تبسلا نم رمتسا دقو ةحفص ةرشع يتنثا نم «يناقثلا ليجلا» وه ًايموي ًاقحلم تردصأ

 :ًايبدأو ًايفاقثو ًايربخ ةبسانملا هذه ةيطغت لوتی .ه ١404/1/58 ققاوملا سيمخلا ىتح
 مض دقو .ه ۳ بادالا يف ةيريدقتلا ةلودلا ةزئاج لوألا لفحلا ليلد تردصأ اك

 اك .. اهعيمج تالافتحالا ناجرهمل لماكلا جمانربلاو ةزئاجاب لصتي ام لك ليلدلا اذه

 ًاباتك تردصأ اك « سيمحخ نبا «رساجلا « يعابسلا ةثالثلا ءابدألا ةايح نع مجارت مض

 يتلا اهباحصأو ةيدوعسلا تافلؤملا ءامسأب ةسرهف مض «يدوعسلا باتكلا ضرعم» نع
 ةثالثو يعابسلا ذاتسألل ًاباتك شع دحأ اهنيب نم ًاباتك 884 تغلب يتلاو ضرعملا اهمضي
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 ًاليلد تردصأ اك :سیمخ نبا ذائسألل ًاباتكر شع ينئاو رساحلا ذاتسال اباتک نیرشعو
 نييدوعسلا نينانفلا ضعبل مجارت مض «رصاعملا يدوعسلا نفلل سداسلا ضرعلا» ل

 .ضرعملا يف نيكراشملا تاحول نم ةريبك ةعومجمو

 تايلاديملا دعأ يذلا «يكيجلبلا طالبلا يجرهاوج» زرفلو يديرف نانفلا مه
 ةلالج ىلإ دهف نب لصيف ريمألا ومس همدق يذلا عردلاو نيزئافلا ىلع تعزو يتلا ثالثلا
 رطق غلبيو صلاخلا بهذلا نم ةعونصم تايلاديملا نإ لاق ءابدألا مساب ةيده كللا
 نيرهشلا ةبارق تايلاديملا يف لمعلا قرغتسا دقو ًامارج ۳۵۰ يلاوح اهنزوو مس ۷ ةدحاولا

 .لاير فلأ نوثالث ةدحاولا ةيلاديملا رعس غلبيو ..
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 ایا ةاتفالو

 ةيدوعسلا ةأرملل ةزئاحب يتث
 صلختا لهاعلا اذه اندالب سأر ىلع ماد ام

 لب .. طقف ةيدوعسلا ةفقثملل الو ال .. طقف ةيدوعسلا ةبيدألل ال لوغأ نأ دوأ
 ةريسملا نلکت نأل ةجالا دشأ يف مويلا ةايحلا نإ ؛ىوتسم يأ يف ةيدرعسلا ةملعتملل

 ! ! رمقم ليللاو تاجاحلا  ءاحلا مهب - تمُح قف بنج ىلإ انج لجرلا راو
 تأرق ولو ةنس نيثالث لبق نم ةأرملا ملعتب يدانأ انأف مويلا نبا وه سيل اذه يلأرو

 تارشعل تالاقلا تارشع حج تانبسمخلا يف ردص يذلا (ءارحصلا يحو) باتک

 ةجاح ىدم لصفتو ةارلا ملعتب بلاطت يريغ نود يملك تدجولت نيبدوعسلا ءابدألا

 . كلذ ىلإ ةحللا دالبلا

 نيب شاقنل لای ولو لا منزآ نأ الإ تی زاجنلا توص تررح امدنع ىتحو

 ال بهایغ يف عايضلا ةأرملا انکرت اذإ اتلفغ یدم ىلع للدأل ةأرلا ملعت ةرورض يف نيتاتف
 ..اتملظل ةياهن

 .. يندیس يا

 ركشلا ضورف كتوخإو يمدقت نأ الإ سيلف ىنمتأ نأ يل ناك اذإو .. كل ایقس
 كملسأ يذلا قيرطلا كمامأ اوحتنفق لهجلا مايأ كتاسألل اوبضغ يذلا ةريغلا باحصأل
 . هقافآ رئاس نم ماعلا يناغم لپ هلل دمحلاو

 ةقطانلا تاسبالملا كمامأو ةيدوعسلا ةبيدألا ليقتسم نع ينيلأست نأ كل سيلو
 ةداجلا ممحلا ىلع ليلد دک اذه يفو ميلعتلا راودأ فلتتع يف انئايتف رثكأ ىلع انئايتف قوفتب

 .. ليقتسم عورأ نكل نمضي ام هيفو نكفوفص نيب
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 ! . .امتابجاو ایلعو !.. ةلماک اهقوقح ةاتفلل

 !؟ ةصوقنم ريغ ةلماک نینابجاو ءادأب تایلاطم نسلأ

 .؟ الماك ءازجلا نيفوي ال مث صوقنم ريغ الماك قحلا نم بلطي نأ لدعلا نمأ

 ! ؟ اهدارف أ نجس رفاكت ال ةايح موقت فیکف ٠ نییلع موقت عمتجا ةايح رطش نإ

 يف دهجلا نم نزربآ دق - نهميلعت دهع رخأت ثيح ظحلا نهم رثع دقو - نہا
 مارتحا لكل نهقاقحتساو نیترادج ىلع لاثم عورأ ناک ام ىتفلا نهقيقشب قاحللا ةلواع
 5 اينل نهلهؤي ام قوفتلا 2 نزريي دقق ؛ لمعلا تالا نهمامأ عسوت اي ألاف :ريدقتو

 !؟ ةيونعملا زئاوجلا ىمسأ

 !؟ لاجرلا ىلع ًافقو قوفتلا ناك ىتمو

 نبنأ نکردب - نیناوحا ةاراحم نع نهفلخت يف نهدي ال هنأ نكردأ دقو - انتايتف نإ

 ابنيضمأ يلا ةرصقلا تارسلا لالح _ نرهظا دقف الو :تاف ام كاردتساب تابلاطم

 دهملا اذه يف ءارورسو ةطبغ سفتلا ألي ام ةبيطلا رداوبلا نم - لسلاو ملعتلا يف

 هاب ىلإ ثدحتي وهو أ راشیتساو اما بولقلا مفآ يذلا «حلصلا كيلملا دهع «رهازلا

 تیدخا ف ضيفي و ؛ نط ةيتكم حتتفب رمأیف (زیزعلا دبع كلملا ةعماج) بساط نم /

 .نهصاصتخا لاع يف لام نم ددلبلا نيلع قلعت اعو نبع

 ثيدحلا ضرعم يف لوقي - ةلودنا ةرئاخ لعألا سيئرلا عدسألا كلذ لبش وه اهو

 يذلا صلخلا لهاعلا اذه اندالب سأر ىلع مادام هنأ قثف اهنيلمؤت ىتلا ةزئاحلا امأ +

 ۴ ا فرفصلا بک وتل اهمعد قع هرهسو دالبلا حلاصم لع هبأد مويا دهش

 حیشرتلا ۱ هيلع ةدوقعلا لامآلا لک جئاتن يرظتنت نأ الإ كيلع ام نذإ قابسلا راضم

 لا .. نيملعت ايك هل نيبختنملا ماظن هلو هم هلف

 »۱ ۷ :+ءاهیرالار يعابسلا دمحأ
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 .. روك ذلل ةزئاحلا تدجوأ اك
 ءاسنلل دجوت كوس اهنإف

 نم فقوو رورسلا هبک اوو ةحرفلا هنرمغ ينطو عابطنا ةزئاجلا هذه لوح يعابطنا

 ينل ايلا ءاطملا دال هذه يف بمألاوةفاقلاوركفلا بک اون بیجتسا ةردالا هذه
 راطقأ قوف اهلظ تطسبو هتبار اهقوف تفرفرو ..همالعأ تبجنأو يحولا لزانم مضت
 بناوج اهب ترعنزف هفرعت اع ايندلا تءاجو .. لدعلاو ةفاقثلاو ةكحلاو ةيادلهلاب ضرألا

 ءاضم رول تحبصأو وعشلا قلأتو .. نايبلأ پف قنأتو رونلا 0 اع اهم تقلأتو خيراتلا

 .. هي رظبلل

 (ه۱8۰/۱/۷۲) ةريزجلا ریرحت ريدم هوم ىلإ هجو نيح ةزئاجلل ةاتفلا قاقحتسا نع

 ؟ ةرثاجلاب ةيدوعسلا ةاتفلا زوف لاهحأ نع الاوس

 ۱۶ ال اًذال :باوحلا ناكف

 ًاعنام كانه ىرأ الو ةعدبمو ةيرع ةملسم ةأرم ةيدوعسلا ةأرملاف .. لاؤسلا وه اذه
 ىهف ةزئاجلا طورش امف رفوتت امدنع كلذو ةيدوعس ةأرمأ ةزئاحلا هذبم زوفت نا نم اقالطإ

 1 ۰ يا 8 ۰ ۲
 ۲ وا ملت ةمضع اقومح رفقا فينش انيدو .. ةنيالاو تحاالاو ةحوزلاو مالا

 ةرئاجلل ال  اهقاقحتساو اترادج ىلع دالبلا هذه ةاتف لئدت نإ الإ قبب مل :ثذإ

 یه ىلا ةمألا هذه ةمدح يف «ةعفان لاعأ نم هزربت اب س مارتحاو ريدقت لكل لب بسحف
 لع نماط ةعفانلا لمعلا تالاب نم لامه يأ يف صلخملا لماعلا ىلإ ةجاخا دشاب

 ع 3 ۳ 8 ۲ خخ 1 5 8 8

 ام نسحاب مهرجا مهنيزجنلو : ةبيط ةايح هنيبحنلف ليوم وهو یثنا وا ركذ نم احلاص

 .اصقلا هارو نم هثلاو

 رساسحطا ہل
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 تارشعو تاعماج عبس اهب تقلطناو لمعتو لمعت تفلطناف .. اذه تكردأ دقل

 .. اهدهع رينو اهذحم قیاس ىلإ اب دوعب اذیت اجرات قيبتو .. ةفاقثلاو

 ةفاقثلاو ملعلا نيدايع ي ةداحلا ةيخارصلا ةأيحلا هده كرابت دهف كلا ةلود تعءاحو

 . محلا ءاطعلاو ةيخسلا رئاوحلاو ريونتلاو ریدقتلا ةرداب تقلطناف ةيادهلاو

 كرابنو ردقن نحن اه ملعلل لوقتو ايايرأ نم جذاع ةرينلا بناوخا هذه يف ردقن

 ملام ماعلا نم بهن ةيفو ةيخس ةكرابم ةلود نم دهف كلما ةلود تكروب .. زفعنو عجشنو
 .. راخفلاو ددؤسلاو ةزعلا يفارم ىلإ اهيعش دوقتو دحأ هبه

 ةايحلا بکر ةبك اول ريسلا ثحنو ىطخلا هذه كرابن ليجلا اذه تاباش نحن اهو
 هذه ةمدخ لاحم يف يقرلاو مدقتلل انبحو انصالخإو انترادج ىلع ًاليلد انسفنأ نم يطعنو
 ةاتفلل يئاعقوت نع :عوضوملا اذه نع تثدحت نأ قبس دقو بيبحلا نطولا اذهو ةمألا
 تافاقثلا نم عون يأ يف ةفقثم وأ اع وأ ةيبدأ تناك ءاوس ١ تعقوت .. ةيدوعسلا

 ءاش نإ بئارغلاو بئاجعلاب ينأتو اهئارقأ زبن فوس اهنأو ًاديج ًالبقتسم اه نأ ةددمتل
 .. هللا

 فوس اهنأق روك ذلل ةزئاجلا تدجوأ اکو .. لاجرلا قئاقش ءاسنلاو .. ال فيكو

 تايوتسملا ىتش فو ةساردلا دعاقم ىلع لاجرلا نمحازي نهو ءاوسب ءاوس ءاسنلل دجوت

 . دصقلا ءارو نم هللاو .. ةيركفلاو ةيفاقثلاو ةيملعلا

 سيمخ نب هللادبع ره ۱4۰6/۱/۲۷ «ءاعبرألاب
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 رای کل وح صحت ارأ نم

 : تاغقتلا انا نم ددع ع راوحلا اذه »+ ۷ ءاعبرألا مري :یهایرلا« ةديرج ترشنو

 انتابتاك نم ددع ءارآ عالطتساب ضايرلا تماق بدأل/ ةيريدقتلا ةلردلا ةزناج نیرتافلل ةلودلا مركع ةبسانم ]

 . .ةدئارلا ةيراضفا ةوطنلا هذه نيري فيكو .. ريكلا يئاقتلا ناجرهملا ادب انتاففتمو

 رثآ يف هدقحت امو .. هيف اهیارو ثدحا اذه نع .. هعسلا ةرون ةريدقلا ةيتاكلل لوألا (ضایرلا) لاؤس ناكر
 .ع؟ةكلممللا يف ةيفاطلا ةكرحلا ىلع اناساکمناو ةرئاحلا

 : ةدجب زیزعلا دبع كلا ةعماجب عاجالا ملع مسقب ةرضاحا ةرون ةذاتسألا

 ةهجولا ةصلخملا ةقداصلا ةملكلاو بدألل اف اهبرغتسن ملو اهانعقوت ةدئار ةوطخ اهنإ

 تبع حضت ءالؤه مركت يهو ةلودلاو .. كوئسلاو رکفلاو نادجولا يف ةقيمع تاريثأت نع

 . نا صلحا فرحلل مضخيو ةدلكلا عب لب نم لك قاع ىلع ال

 ةءادرلا مساوم راع بلغت داكت تاعنانم يف تاقانتخالا شیعپ رصاعلا انلیج نآ ذا

 جایتحا نم قمعأ يه ةملكلا قدصب ًاجهوتم ةهازتلاب تنم لظب نم ىلإ ةجاح اف 7
 رابكو .. مهيركت يف راغص نحن مكو .. داورلا ءالؤه ىلإ ةجاحب نحن مكف .. سمألا
 . مه ةلودلا مركتب

 نيب رئاثتم لقم جاتنا اهليصحو .. اهتاوطخ ىلوأ يف لازتال ةبيدألا ةيدوعسلا ةارلاف

 يتلا ضرألاف .. نم زجعلا سيلو .. تالاقم وأ شن وأ .. رعش ناويد امت ةصق

 فورظلا نكلو «..اهاوتحا يذلا محرلا يه يعايسلاو سيمخخ نباو رساجلا تبجت

 نم ضعبل ًاقرؤم ًاسجاه تناك اتكراشمو اهقوقح زارب مث ابنأشنو اهدالبمب ةليحلا

 ! ! .. اهاوس

 انه لوضفلا ينعفديو .. اهءامس للظي ةيدامرلا ةلالغئاك سجافلا اذه لازب الو

 ؟ ةيريدقتلا ةلودلا زئاوج نان ياللا يبرعلا ملاعلا يف تابيدألا ددع مک لءاسنأل
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 !؟ باوحلا انيدل له

 ةزئاجي نيزئافلا ةئالثثا ءابدألا ملستي ريبكلا لافتحالا مويلا متي ةكرابملا ةيسانملا هذپب

 رساجلا دمح - يعابسلا دمحأ) ةذئاسألا ه ۱8۰۶ ماعل بدألا يف ةيريدقتلا ةلودلا

 . یدقلا زيزعلا دبع نب دهف كلملا ةلالجلا بحاص نم (سيمخن نب هللادبع

 هريغو بد لقح يف تالماعلا هوجو نم ددعب (ضايرلا) تقتلا : ةيسانملا هذبمو

 اهمدقت يتلا ةمركملا هذبب نهزازتعاو نهتحرف نع نربع ثيح .. یرخآ تالاحم نم

 يلا تايلاعفلا هذه لثم رودب تاريثكلا تداشأ تقولا سفن يفو ةئالثلا انئابدأل ةلودلا

 .. اندالپ يف نيعدبملاب ةدايقلا ماحتلا ىلع دكت

 ثيح لمجألاو ىلحألا هروص يف ريدقتلاو ءافرلاو ءاطعلا ضايرلا يف فلأتت مریلا

 . ةلودلا ريدقت نع ربعت يتلا مهرئاوج انئابدأل مدقتل ةميركلا دئاقلا ةلالج دي دتق

 نسحألا ىلإ علطتلاو ءافولاو بلا نطولا اذه يف نطاوم لک دادتما يه يلا ةلودلا

 نع ريبعتلا يف قیقحتلا اذه لالخ نم نكراشب انؤاسنو ةديشرلا انتموکح لظ يف
 ..ةبسانملا هذبب نهرعاشمو نهسيساحأ

 ةزئاجلل حضرت نأ قحتست يلاسلا طسولا نم ةبيدأ نأ نيدقتعت له - ضايرلا [7]

 ؟ يه نمو ةمداقلا مارعالا يف اهطورش نمض

 مات نمؤأ يننأل ةبتاكلا وأ ةبيدألل ةيريدقت ةزئاج صبصخت ةركف ديؤأ ًايصخش انآ _

 قأرمأ مأ ًالجر لمعلا اذه بحاص ناكأ ءاوس هسفن ضرفب ديحلا لمعلا نأ ناميالا

 . ًاباش مأ ًاخيش

 تناکأ ءاوس ةأرملا بتاعأ انأف اذل سنجاب مقي ال ءاطعلاو نسلاب ساقی ال عادبالاف

 درحم نإ « ةبيدالل ةيريدقن ةزئاج صيصختب ةبلاطملا ىلإ اهعلطتل ةيفحص مأ ةبيدأ مأ ةبتاك

 يف ركفت فيك ذإ هناوأل قباس ريكفت ةيريدقت ةزئاج ىلع ةيدوعس ةبيدأ لوصح يف ربكفنلا

 تالواحم دعي نآلا یتح هتمدق ام لکو « ةيبدألا ةلوفطلا ةلحرم يف دعب لازتال يهو اذه

 حيحص اذه رعش نيواودو صصقو تافلؤم ضعبلل تردص دق ًايدأ تسیلو ةيبدأ
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 ةبيدألا رمع نإ «ةرئاخ هحبشرت ةبترم ىلإ لصوو حضن اهجاتنا نإ ينعي ال اذه نکلو

 نوکت ال تاونس رشع وأ تاونس عیسف بدألا رمعب هانسق اما ذإ ًايصق لازيال ةيدوعسلا

 باتکلاو ءابدألا نم ريثكلا كانه نإ م ليوط دج اهمامآ راوشلاف اید منصت و أ ادا

 ةقلاع كرتنو تابيدألا ىدحإ مركن ن نأ لوقعلا نم سيلف ةرئاخلاب اهنم قحأ نيركفملاو

 باب انقرط امدنع انا مث هب بلاطنو هيلإ وعدن ايف تايعقاو نكنلف مرکت الب بدألا
 نأ انساسحال انبتک مأ ةلودلا نم ةيريدقت ةزئاج ىلع لوصحلا انفده ناك له ةباتكلا
 مدنلو الا یعسنو انمه للك ةزئاجلا لعجم الف فرحلاو ةملكلاب اهيدُون نأ انيلع ةلاسر كانه

 نأ ' مزجاو .. ريدقتلاو کا ن 5 کذب 3 نم هما انيإ ىعسن يتلا يه ا

 عشنا ۳ ا ی ید تیر طع لك له

 نل اهنأل ةيترلا هذه ىلإ اهلصوت يلا ةيفيكلا يف ثحبنو ركفن نأ انیلع ةيريدقت ةرتاخ
 كانه تمادام نيناقلا نس تغلب ولو ىتح ةبترملا هذه ىلإ ةدحاو ةوطخ مدقتلا حيطتست

 اهتمارك حرجتو اهرکف نهو اهتريسم لقرعت تابقع

 نم ليلقتلاو اهتاناعم نم فيفختلا ىلع لمعن نأ اهوطخن نأ انيلع ةوطخ لوأ نذإ
 ةيدوعسلا ةبيدألا مومه يه اف تابقع نم اهقيرط یضرتعب ام ليلذت قيرط نع اهمومه
 .. اهتاناعمو

 يمدت ةكئاشو ةقاشو ةرعو قيرط بدل قيرط نأ كردب ال ام ًادحأ نأ لاخأ ال

 ناف ةرعو بيدألا لجرلا قيرط تناك ناف مالالاو يساملاب ءيلم مادقالا لبق بولقلا
 ناف بيدألا لجرلا قيرط يف ةبقع فقو لجرلا ناك ناو ةروعو رثكأ ةيبدألا ةأرملا قيرط
 اهاعو اهتقانأو اهسلع من رهظلا ةليمج اهارب نأ هتدوع دق ةيركذلا لجرلا ةعيبط
 ولو لوألا اهتاماتها نم يناعي هنأ مغر ركفلا ةليمج نوكت نأ ام دوعتي مو يرهاظلا
 سيلو دسجك اييلإ رظني نأ دوعت هنكلو ًاريثك حاترال ركفلا لاج ىلإ اهتاماتها تهجو
 امامت هلثم يناسنإ ركف تاذ اهنأو دنلل دنلا قوم اهمامأ فقيو هلقعو هركف بطاخي ركفك
 كللذل اذه حضوت ةريثك تابا ميركلا نارقلا يف درو دقو ةيناسنالا يب هل ةكراشم يهف
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 لاجرلا لک نأ اذه ينعي الو طبحا ضراعلا ظفحتلا فقوم اهرکف مامأ نقب هدجن

 نم هجرختسأ مل اذه هلوقا امو .. ريثك انه ضعبلاو ضعبلا نکلو فقولا اذه ام نوفقی

 . يسفنب هسملاو هدهاشآ يذلا سومللا عقاولل يئالمات نم نکلو بتکلا نوطب

 وهف هل ًاجوز ةبيدألا رب لجرلا ذختی امدنع حوضوب ضفارلا فقولا سملز
 ةيدالا تجوزت ام اذا هنأ ةييرغلا تاضقانتملا ن نمو ةيبدألا اتلاسر يب اهتيرارمتسا ضفرب

 ضراعي انيب ةيبسكتلا اهتفيظو يف اهرارمتسا يف ضراعي ال جوزلا نأ دجن ةفظوملا
 اهئاطع نم رثكأ اذه ابئاطع ىلإ ةجاح يف عمتجملا نأ عم يركفلا ءاطعلا يف اهرارمتسا

 نوكي الأ وجرأف .,ةبيدأ موي لك دلوت ال نكلو الثم ةملعم موي لک دلوت دق هنأل ينيظولا
 ةجوزلا ةسرام يأ يرظن يف هنأل هلاتخيل ءرماركف دراطي يذلا حبشلا كاذ وه جاوز
 9 يحصلا لمعلل ةف ريغ تماداه ماکو ةحورک اهتالوؤسم عم ضراعتت ال بدألل

 نأ ىنن الو نيعم ناكم يف ةنيعم لمع تاعاسو نيعم ماودب ةديقم نوكت نل األ

 ىلع ةريطخ جناتن نم هيلإ يدؤيس ام ىلإ ةفاضإلاب ينحصلا لمعلل ةجورتلا ةأرملا فارتحا

 تقولا دحت الف لمعلا ةماود يف هبنتسو ةبتاكك اهلتقیس هناف - ةيدوعسلا ةرسألا لبقتسم لبقتسم

 فقوحم اهناذ دع یهف رکفلاو لقعلا ةجضان تناك ام اذا ةبيدألا وأ ةبتاكلاو « ةباتكلل

 ىلإ رظنت يهف ماکو ةجوزک ةيساسألا اتیلوژسم عم ضراعتب كلذ تدجو اذإ ةباتكلا نع
 ف ةرصقم ابناذ يه تناك اذ) هبتكت اب سائلا عنقت نأ عيطتست الو مهملا مث مهألا

 نم ًايلاخ فوجأ ًامالك نوكيس هنأل هبتكتس ام لكل ةتبلا ةميق الو اهتابجاو نم بجاو
 اب مزتلت اهتائراق وأ اهئارقل ةنسحلا ةودقلا نوکن نأ بمي ةبتاكلا وأ ةييدألاف ءساحالا

 ذإ عانقالا ىلع ةردقلا تدقف مارتحالا اذه تدقف ام اذإف ًالوق ال ًالمعو ًاكولس هب يدانت

 ظافا ليبس يف ةيحضتلاو ةيجوزلا طابر ىلع ظافحلا ًالثم ةجوزلا عانفا عيطتست فيك

 اهتسرامم يف وأ ىف يحسعلا اهلمع يف اه اهرارمتسا ليبس يف طابرلا اذهب يحضت اهناذ يهو هيلع

 يحضن نکلو رکشلا دأو نم یمقاو دشأ لانه سيلف یربک ةيحضت اهنأ حیحص «ةباثكلل
 هذه لاثمأب ةيحضتلاو تاذلا راكنإ ةأرملا نم اندوعت اننأو ةصاخ مهألا لیبس يف مهملاب

 . تايحضتلا

 وأ ةييدألا ةأرملا بتكت بتکت نأ هضفر وهو رنا .! بناج يف ال دست ضفارلا فقومو
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 ةكراشم يف سيلف ء يشب مالسالا نم سیل ضفارلا ففوملا اذهو حیرصلا اهم اب ةبناکلا
 ناک ول همسا لمحت نعو اف راعلا بلج ام ابنما ایاضقو اهعمتجم لک اشم يف اهرکفب ةارلا

 ام مییلع هللا ناوضر ةياحصلل حضوت (ةشئاع ةديسلا) اهنع هللا یضر تناك ال ًاّمح اذه

 باطخملا نب رمع اندیس نلعأ الو باجح ءارو نم يهو مینید رومآ نم مییلع ضمغ
 ةيضق يف ةيشرق ةارما هتعجار انیح أطخأ وه امف تباصأ ةأرمإ نأ الملا ىلع هنع هللا ىضر

 لجخملا نم سيل هنإ مث يأرلاب هل اتکراشم ىلع ضرتعي مل وهف روهلا ديدحت يف ةيعاجا
 نع ةفرحنم ريغ كولسلاو ركفلا ةميقتسم تمادام حي رصلا اهعسابو ةأرملا بتكت نأ ًاقالطا

 بفلسلا ةريسو ةنسلاو نآرقلاب هب يدانت امو اهنار و اهکولسو اهرکف يف ةمزتلم اهنيد ميلاعت

 كلت يف ابا ىتح مأ اأ مأ ابآ ما اجوز ناکا ءاوس لجرلا دجو ىتم نکلو حلاصلا

 عمتحا بجارو مهبجاو نم لب ذئدنع مش قحي كلسملاو رکفلا يف فارحالآ رداوب ةيتاكلا

 هفده لوحتو باوصلا ةداج نع جرح هنأل رکفلا ك اذب ددنيو ملقلا اذه سري نأ لكك

 . ءانيلأ نم الدب مدهلا ىل

 یوتسلا ىلإ هلوصو مدعو يندألا ةأرملا رمع رصق نقولا اذه ىلع بنرت دقو اذه
 . قئاللا

 يبدألا اهجاتنا هاجت يبلسلا هفقوم يف حوضوب انل رهظب رهف ظفحتلا فقوم امآ
 اياضقلا ضعب هاجت ًاضيأ هظفحت یسلنو ًايبدأ اهدوجو نورکنب نيذلا كئلوأ نوريثكلاف

 هتناکمو هتلوجرو هءایربک نكلو هسفن ةرارق يف رب ره عنتقاو ةبيدألا ةأرملا ابنحرط يلا

 .اظفحتم هلعمي اذه لك ةيعاجالا

 ال دودحم قیض قاطن يف ةأرملا رکف رصح ديري هدجن ذإ ضراعملا فقوم ىلإ يفأن مث
 ًاعوضوم لواتت امدنع اهيلع ضرتعي ذإ ىثنأك اهتعيبطب قلعتي ايف ريكفتلا نع ىدعتي
 وه هقح نم يه هرن ةهجو نم تاعوضولا هذهف ًايسايسوأ ًايملع أ وأ ًايميلعت وأ ًايداصتقا

 ةلكشم وأ ةيخيرات وأ ةيركف ةيضق ةبتاكلاو ةبيدألا ةأرملا تنحي ام اذإف اهب اه نأش ال هدحو

 تجتتتساو تصلختساف عج ال نوطبو بتكل کلا قايعأ يف تصاغو ةيداصتقا وأ ةيسايس

 يتفطاعو يلق بطاخت يتلا ةأرملا ل اضفأ يبت را ةرکشلا ةأرملا ديرأ ال انأ) لجرلا لاق تركفو
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 عضحأ ضعبلا نإ یتح رعشلاو ةصقلا يلاحي يف اهتاباتكب مي هدجن (يركفو يلقع ال
 اذه يف رصحنب ةبتاكو ةيبدأك اپ هفارتعاف دقنلاو ةساردلل تاباتکلا هذه ضعب ًارخؤم
 . دودملا قيضلا لاما

 لجرلا راكنتسا لالخ نم انل حضتب اذهو ابناناعم ةف لشي وهو طبحا فقوملا اًريخأو

 يتلا يه تسيلو .. ةأرمأ مساب بتكي الجر كانه نأ ًايعدم هلوح كوكشلا ريثيف اهجاتنال

 اذإف تاعماجلا يف ةذئاسأ نم هتعمس لب يداعلا ناسنإلا دنع فقوتي ۸ نظلا اذهو هتبتك

 امتاباتك نإ عم هبتکن ام لزح كوكشلا ريثيو اهنردقو ةأرملا ركفب قثي ال ةعماجلا ذاتسأ ناك
 يوقو اهدوع ماقتسا ام اذإ اهب فيكف يناكلا جوضنلا جضنت ملو ةيادبلا روط يف لارتال

 فقثما ذاتسألاو ركفملا لجرلا فرتعي ىرث اي له اهجاتنإ جضنو اهركف رولبتو اهمولسأ
 ؟ ةيريدقتلا ةلودلا ةرثاج ىلع لوصحلل اهحشريف لجرب سيلو يه هتبتك اپن

 ةركف ىلإ لجرلا ةرظن نم ريغن نأ عيطتسن فيك وه هسفن حرطي يذلا نآلا لاؤلاو
 , هدوجوب فرتعي هلعجنف ةارم ا

 ةيبدألا قوفحلا ظفح يه يرظن يف فادهألا هذه قيقحت ىلع دعاسي لماع مها

 . اًيمسر ةيدألا وأ ةبتاكلل ةيونعلاو

 مالعالا ةرازو رضحت نأ كلذب دصقأ ؟يمسرلا فارتعالاب دوصقملا ام نيلءاستت دق

 يف رييغت وأ لیدعت يأب ةلج وأ ةفيحص ةيأ موقت الآ ىلع صنب قوقحلا هذه ظفحي ًاماظن
 ءارجاب اهمابقو اهيأر ذخأل نأشلا ةبحاص ىلإ عوجرلا نود ةبتاكلا وأ ةبيدألا تاباتك

 اذه ردصي نأ ىلع تاعوبطملا نوناق وأ ةلحمأ وأ ةفيحصلا تاملعت قفو بولطملا ليدعتلا

 ةذتاسأ مضت مالعالا ةرازو لبق نم ةنجل (اهحتفو واولا ديدشت عم) نوكت امدعب ماظنلا

 ىلع نوفكعي ةيفحصلاو ةيوغللاو ةيدقنلاو ةيبدألاو ةيمالسإلا تاساردلا يف نیصصختم
 اذه ىلع لوصحلا نكميو تايدوعسلا تايفحصلاو تابيدألاو تابتاکلا جاتنإ ةسارد

 نم ضرغلاو اهعم ننواعتب يتلا فحصلا فيشرأ نم وأ نهسفنأ تابتاکلا نم جاتنإلا
 نم ثفلا ةفرعمل ةتحبلا ةيملعلا ةساردلل هعاضخاو نهجاتنا ةلبرغ وه ةساردلا هذه

 یمالسالا اهركف ةمالس ميقتلا اذه سايقم نوكي نأ ىلع ديجلا نم ءيدرلاو نيمسلا

 نفل



 تناك اذإف نيدلا اذه مئاعتو ءىدابمب هب يدانت ايف اهمارتلاو هبوشت ةيئاش ةيآ نم هولخو

 نفقوب هدئاوم لع نلتطتیو بدألا نيعدي , نم نهضعب نأ يف م! ريشت تاساردلا هذه جئاتن

 متمتت يه نم الإ ةيبدألا ةحاسلا ی ف ىقبت ال ثيحب ةباتكلا يف رارمتسالا نع بسر

 وأ اتاک راص بتکیو ماقلاب كسمب نم لک سیلف ديجلا ءاطعلابو مي اسلا ركفلابو ةبهوملاب

 نيصصختملا نمو ةلودلا نم يمرلا بفارتع الا اذه نآ يداقتعا شو ارعاش وا اید

 اهرکف عيمجلا مرتحيسو يبدألا اهرمع نم ليطيسو اهتاناعمو اهمومه نم ريثكلا ففخیس
 ةديعب قاقآ ىلإ ةقالث ابیهومو ميلسلا اهركفب قاطنت ةيوق تاعفد اهبطعي !ذهو اهجاتنإو
 . عادبإالا ةبترم ىلإ لصت دق ركفلا ءامس يف ىدملا

 رضيرسخلا يلع ةدبرف

 ةعماجت ةيقيبطتلا مولعلا ةيلك ةليكو .. رطبوخلا يلع ةديرف ةسنالاب (ضابرلار تقلا
 . ةكمب ىرفلا مأ

 ۲ ءابدألا ميركت لفح نع ةأرملا لوقت اذام :ضايرلا ! ]

 ىدمل ديدج تابثإ وف دوهشلا مويلا اذه يف ءابدألا ءالؤه مرکت نإ : تباجأف
 «لوقعلا ةيدختب ىنعت يتلا ةفاقثلا تايرورضلا ىلإ اهتافتلاو لب ةلودلا تاماتها ةيلومش
 ثادهأ مهأ دحأ قدصي ققح ام اذهو . نينطاوملل ماعلا قوذتلاب ءاقترالا يلاتلابو

 . نطاوملا ناسنإالا ءانبب ماههالا وهو هلأ اب كومعملا ةيوستلا ططخلا

 اک يعيجشتلا عباطلا اذه حات ناعأ نع حتفت ططخحلا هذه یرن نو دارفأک اننإ و

 ةبخنلا ءالوه هيلع لصح ال ةفاضالاب اهفادها قيقحتل زئاوجلا كلتو لفحلا اذه 0
 هعم عقوتن يذلا دحلا ىلإ انب لصت ةطبغلاو حرفلا نم حور ائيف يرستل ءالجألا انئابدأ ن
 فلتخمب زئاوجلا كلت دادتماو لب .زئاوجلا ل ىلع نامی نم دادع يف تايد وهل
 ديجمت رارمتساب رظنن انلعجم اتلود وع نم ةاحرلا هذه يف اندويق نا كلذ نونفلاو مولعلا
 .طقف حلصألاو حلصإلل ءاقبلا ًامئاد نوکپ ثيحب تالاجملا عيمج يف نحل

 نأ وجرن اک دهج نم نولذيي اولاز الو هولذب ال ليزجلا ركشلاب انئايدأل هجوتن اتو
 فن



 ..هوکلس ام هلونسب ريغلل ةعفاد نوکت نأو مبيلع سیئو مش ةدهاش رئاوحلا هذه نوکت

 ةزئاجلل حشرت نأ قحتست يناسنلا طسولا نم ةبيدأ نأ نيدقتعت له : ضایرلا [
 ؟ يه نمو ةمداقلا ماوعالا يب اهطورش نمض

 دوحو ىلع اندي ال ًاطیسب ناک ناو ییاسنلا يبدألا طاشنلا دوجو رکنب دحأ ال -

 . دیعیلا یدلا فنم هرثأتو هرثآب هل دهش براض قمع تاد تاباتك وأ رهاوظ

 ًايلاح دح ريغ ةباتكلاب دهعلا يمي دق ءابدألا ةيقب عم ةنراقملا ةيلمع لعمب يلاتلاب اذهو
 تاثال تقولا ضعب همزلي نكلو نآلا رثؤملا يئاسنلا بدألا دوجو يتب ال اذه نأ الإ ..
 دب ام .. ثغلا نم ريثكلا ام دجوي يلا تاباتكلا نم رحبلا اذه مضخ يف هدوجو

 هجپتت ةيئاسنلا مالقألا مظعم نأ ظبا يذلا دالا بدألا روهظل اب سأب.ال ةصرف

 يف تغلب دق ًايلاح مالقألا ةلمح نم انتاديس ىدحإ نأ نظأ الف هتركذ اع ىلع ءانب
 يعابسلا دمحأو رسالا دمح خيشلا لثم بيدأ هفلب ام اهملق نانس لهأتو اهتربخ

 . ةنسلا هذه جی مل نم مهريغو .. خلا .. يعافرلا ذاتسألاو سيمح نب هتلادبعو

 اهسفن منع انتابيدأ نم ةديس ناب رک ذب يذلا ضارتفالا اعطاق اضفر ضفرأ ين اك

 يف نينسلا كلت نم هتنفآ اب اه دهشيس ادا نا كلذ طقف نسلا طرش ببسل ميشرتلا نم

 . عيفرلا نفلا اذه ةمدخ

 بسيبشلا ةيقر

 نع تلاق ضايرلاب تانبلا ملعت ةراداب ةيوبرتلا ةهجوملا بيبشلا دومح ةبقر ةذاتسألا
 : ءابدألا ميركت يف ةأرملا رظن ةهجو

 ةدم نم رظتنم ءىشلا ؛ذهو .. نطولا اذه يف بدألا ةمدخ يف ةديج ةوطح

 .ملاعلا يف وأ يثرعلا نطولا يف ءاوس رخآ دلب يأ ىوتسم يف اندالب يف بدألا نأل ةليوط
 بدألا خيرات انأرق ولف تابادبلا ذنم ةثيدحلا ةيبدألا تاكرحلا لكل بكاوم وهو
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 لالخ نم نطولا مدخت ام مدق نم لک قح نم نذإف ةقيقحلا هذه انفرعل يدوعسلا

 ةزئاجلل حشرت نأ قحتست يئاسنلا طسولا نم ةييدأ نأ نيدقتعت له : ضايرلا []

 ؟ يه نمو ةمداقلا ماوع الا 4 اهطورش ئمض

 عون هب نوكي دقو اذج صاخن يأر يل نكل ةزئاجلا هذهل حشرت نأ ةأرملا قح نم نإ -
 ءاسنلا نم ةدحاو نأ دقتعأ الف نسلا ةيلمع ديدحتب اًيرورض ميركتلا ناكو ل ةفارطلا نم
 ينأ اًيصخش دقتعأاف صاخلا ييأر اذهو .. نورخآلا اهراتخا ول ىتح ةرئاحلا هذهل مدقتنس

 نوكي الأ ىمتأف .مركأل نسلا اذه ةقيقح لوقال مدقنأ نلف نيتسلا تزواجت ول ىتح
 ..ءاطع موقتلا نوكي نأ ىنمتأو .. سابقلا وه ايف نسلا

 نوعلا ةصح

 :لوقت نوعلا ةصح ةديسلا ةيفاقثلاو ةييدلا ةنجللا ةسيئر

 .. مظعملا كلملا ةلاليلا يحاص نم ةعرک ةتفلو يدألا انعرات ي لوح ةطقن اهنا

 رداوب نم ةردأب انکلو ليوط نمز دنم مرکتلا اذه نوقحتس رابکلا ةن الا ١ ءابدألاف

 كلراشي عيمجلا ًاعبطو اندالب يف يركفلاو يراضحلا مدقتلا بک اوت ييلاو ةددجتملا دهفلا
 نم هومدق ام هنحللا میبختنا نیدلا داورلا ءالؤم مرکت 5 مظعنا كلملا هل لی بحاص

 . هللا ءاش نا لبقتسلاو رضاخلا يف لايجألا اهنم دیفتسب عجارمو خيراتو ثارتو بدأ

 ات .نسلا يهو اتتابناک يف ةدوقفم 2 طورشلا دحإ نأ ئرخخأ ةهج نمو -

 عيضاوملاو رعشلاو ةصقلا ةباتك نع هع ولا عيمج بدألا ٌةدع سرا ةيدوعسلا ةبئاكلا

 اب لو ده كللا له نأ مزجأ لب دقتعاو .خلا .. ةفاحصلاو
 رساجلا دمح صخش يف مهسفنأ تورت ةبتأكو تاک لکل ةمأع ءایدالاو بدألل مركت

 ءاطعلل ارا مركتلا !ذهو هزئاا مده نوکتسو نيم ن 5 هللا دعو يعابسلا دمحأو

 دلاولا !١ ىئاملا ءال دعوم لع ًايونس نونوكيسو .. هلبکتسم تایدألاو ءارد الا لك ص

 . مظعلا دهف كل
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 فرش اهتاذ دح يف يهف ةزئاا هذه ىلع لوصحلاب فرشتلا ىلع سفانتی عيمجلاف

 لسباق ايرث

 : لباق ايرث ةرعاشلا لوقت
 ةعوضوملا ةدوجولا طورشلا بسح ةرخأتم تءاج اهنکل ةديج ةوطخ اأ شال

 اذا الإ .ةمداقلا تاونسم رشعلل اهلینب ةوظح تاییدالل نوكت انآ دقتعي ام ةزئابلا ءاطعال

 لمعي يلا ةينمزلا ةرتفلاو نسلا نع رظنلا فرصب ديجلا لمعلل تحبصأو طورشلا تلدع
 نأ دلبلا اذه يف انیلع لئاوألا ىح نم هنأ دكؤأ تنك ناو .. بيدألاو رکفلا ايف

 اودبعو اورفح مهنأ مهافكو سانلل اهومدق يتلا لاعألا ةدوج نع رظنلا فرصب مهمركن
 . ىرخألا لايجألا مامأ قيرطلا

 يدادغبلا مسبرم .د

 كلما ةعماجب باد لا ةيلك ةليكرو ةيبرعلا ةغللا مسقب ةذاتسأ يدادغيلا مجرم ةروتکدلا

 : لوقت ةدحي زیزعلا دبع

 ريثأتو ةميق هتملك يف نوكت نأ وه بيدألا بلق ىلع رورسلا لدي ام لمجأ نإ
 . ءانبلا يف ةكراشملا هلالخ نم عيطتسي يلاحيإ

 نزوت يذلاو يراضحلا ءانبلا ةزيكر وه يذلا يتالخألا ءانبلا وه هدصقأ يذلا ءانبلاو

 3 هنوفو هرثاو هتملع للون نم ملا ةیمسق

 ىلع ذدوحتسو بولقلا بطقتس اک ملاعلا مارحا بطقتسي يذلا وه ءانبلا انه

 ردقي نم دحي نأ هدعسپ ةراضحلا ءانب يف ةيلعافب مهاسي يذلا بيدألاو .. باجعإلا
 ناسنالا تعر يتلا كلت ةلودلا وه .مركملاو ردقملا !ذه ناك اَذإ فيكف هتمهاسمو هءانب

 . ةفلتحلا ةايحلا بناوج لك يف يدومسلا

۳۵ 



 قبقح یتطولا بيدألاو .. بوعشلاو سانجألا فالتخا ىلع ملعلاو لقعلا تعر لب

 ةوذج هیدل دقوي اك ةيلاعفب ةمهاسملا نم ديرملا دقت ىلإ هعفدي كلذ نأل ةياعرلا يف

 .. داللل يراضحلا هجولا ىلع كلش نودي كلذ لك سكعني و و يفلاو يركفل | عادبإلا

 عبن تناك اکو نيملسم ا ةلبق يه اک ةيناسنالاو ةيركفلا ةراضحلا ةلبق نوکت نأ ىنمتأ يلا

 .لهجلا تالظ نم هوجرخآو نیدلاو علل ةيناسنالا ماعلا بناوج اورانآ نیذلا لاجرلا

 ينو ديحوتلا ةلاسر رشن يف ًاحالس ناك صخخألا ىلع رعاشلاو بيدألا نأ كش الو
 ىدئاقعلاو يركفلا رونلا نم مکلا اذه لکل مرکت وه هک رکنو ایندلا يصاقأ

 ةيادب يف تلازامو نسلا ةريغص اندالب يف ةيئاسنلا ةيبدألا ةكرحلا نأ نظأ ام ىلعو
 ؟كلذك سيلأ .. قيرطلا

 أم ىلع طرشلا ادهو نيسمخلا زواج دق بيدألا لوکی نآ وه ةزئاجكلا طورش نمو

 .تابيدألا نم فرعأ نمل ةبسنلاب نآلا ققحتي مل نظأ

 تقولا ضعب ىلإ نجنحي هذهك ةلاح يف أنفو أنس ةباش ةيئاسنلا مالقألا تلازاف

 4 كىا ۵ هید آ رداوب دالس ناك نآ و داخلا ةديحلأ مالقألا صعب حیضرت عیطتسن ی

 نم ءاوس ءاسنلا نيب ءامسأ عملتسو لصت نأ دب ال ةببدألا ةأرملا نأ ىلع ةحضاو ةلالد لدت

 ريل اهجاتنإ رشي (ضاقسلا ةيريخ) تخألا يه اهف .. نعربغو تارعاشلاو تاصاقلا
 «ءارحصلا مر) يريدسلا ةناطاس - لباق ايرثو (نالمشلا ةفب رش) تاوخالا كلذكو ريثك

 ينرضحت ال تاريثك نهريغو .. دعاسملا ريهجو ركبلا ةيزوفو رک اش نيمأ ةنئاف ةروتكدلاو
 نآلا نهژاسآ

 ةيبدأ لاعأ يف نزربيس نبنأ كش الو ةدپتحو ةديج مالقا تاوذ ةقيقح نه ام
 . احل ةلودلا محركتب زوفت نأ ةيدوعسلا ةيبدألا اهدنع قحتست ةلزنم ىلإ لصت نأ وجرأ

 لك يف اهعم ةلودلا نأب ار أ رعشي فوس !ذهو ًابيرق نوكيس كلذ نأ ةدكأتم انأو
 ینیب يذلا رخآلا فصلل ًالعف نوكتل ابتءافک ردقنو اهناعادبا نفتحت اهنأو اهتاوطخ
 . هللا نذاب نطولا داع مه نيذلا لاجرلا
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 ماسيلا ماسبا .د

 باو وسلا اذه الع اح رط مانيلا ماتا روکا م اوال ن ناك کیا اله 5

 ایی نيب قفوت نأ بعصلا نم ةريثك تابجاوو قوقح الع ۳ هجارص هکر -_

 رعشتف اهتحار باسح ىلع اذه نوكي تقفو نإو ىتح هيلإ ليمت يذلا رخآلا لاجمل نيبو
 مهميلعتو لافطألا ةيبرت اهمهاو ةيجوزلا تايلوؤسمب مايقلاب ةفلكم ةلماعلا ةأرملاف قاهرالاب
 ىلع اهم مايقلل امفيظول لاقتنالا مث ةيلاعلا قالحألاو لثملاو ةحيحصلا ةيمالسالا «ىدايملا

 يذلا تقولا نيأف هيدؤت يذلا لمعلا اذهب انرادج نيرخآلل ثبثت ىتح هجو لمكأ

 .ءاضيب قاروأ ىلع اهتفاقثو اهملع ةرابع قرفت نأ ميطتست
 .. ةأرملل ةبسنلاب يلاعلا میلعتلا ريخأت مث

 يكل الزنم يف اهسولج نولضفيو ةأرملا ةسارد نوذبحي ال ًايدق سالا نم مثک ناك

 تلقتناو ءيشلا ضعب ملعلا روطت امدنع ةركفلا هذه تضخمت مث ةيسيئرلا افاعأب موقت

 رخأتم تقو يف الإ تاعماجلا حتفن مل تقولا كلذ يف 4 ناکو رلعلا نم ًبناج فرمت ةاتفلا

 اف نآلا امأ امترقو اهداز یضم تقو يف هترتعا دقو يونا ملعتلاب قتكت اهلعج ام

 . لاجل اذه يف لجرلا يواستو ملعلا بتارم ىلعأ ىلإ لصت يكل ديزملاو دیزلا نع ثحبت

 دخلا ةسنيمأ

 مفدی 1 نإ تایدوعسلا تافلؤملا للف بس رشت : دمحلا ةنيمأ يه یرخآ ةليمزو

 امأ جراخلل هثاعتبا بس مولعلا باستک او هنرح وه بدألل هوجللاو لاتا لجرلا

 برغتلا ىلع اهدعاسي ال يذلا اهنيوكت مک جراخلل اهئاعتبا بعصل ٩ نف ةيدوعسلا ةأرملا

 هعیانم مامآ سوللاو و ماعلا فارتغ ال حرمطلا نهب  ذ نیش ناک ناو اهدالي ریش داليل

 ملعو ةفاقث تاذ تحبصأ ةيدوعسلا ة ملا نأ اذه عبتب الو .. ةبذعلا هتارطق فاخترال

 ملاع ي ةيبدألا نیناحم نت شا اللا تايبدألا م اذه عمو نیرعتالا عشب

 بدألا :
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 ومسلا بحاص ىلع ًایجو ًالؤس هحرط دنع نیررا دحأ هرکذ ام اذه حضویو

 : دهف نب لصيف ريمألا يكلما

 ؟ ةرئاجلا هذه لثع ةيدوعسلا ةاتفلا زوفت نأ لمتحلا نم هنأ مكومس دقتعت له ه

 (؟ال ملو) هلوقب هوس باجأ _

 كانه ىرأ الو ةعدبمو ةيبرع ةملسم ةأرمإ اه ةيدوعسلا ةأرملا يف ديدسلا هبأر رک ذف
 طورش اهيف رفوتت امدنع كلذو ةيدوعس ةأرمإ ةزئاجلا هذه زوفت نأ نم قالطالا ىلع ًاعنام

 . ةأرملل ةميظع ًاقوقح رقآ فينحلا انیدو ةنبالاو تخألاو ةجوزلاو مألا يهف «ةزئاخلا

 ثولغملا ةيحتف

 : ثولغملا ةيحتف تحألا عم ضايرلا ةلوج تناك

 ؟ ةكلمملا يف ءابدأ ةثالث لضفأل مدقت يتلا ةرئالا نع كتاعابطنا يه ام !_]

 ىلع اتم وک ص رخو مايهأ ىدم رهظت يهو دفداهو ةميظع ةركف اهنا : تلاق دم

 مامأ همسا رك ذي نأ ًارخف بيدألا ينكيو لكلا نم ریدقتو مارتحا ةلزتم مهلزنإو ءابدألا

 ةدالا نأل هتايونعم عفری اذهف ءاملعلاو ملعلا ءامس يف اعمال هتبص حبصيف نيرخآلا عامسأ
 ىتح نايقبي ريدقتلاب ةريدخلا ةعمسلاو نسخا رک ذلا نكلو يهتنتو ىنفت اهتميق تغلب اهم

 هرابتخا نسحل كلذو هيبجعم بولق يف ايح هتاباتكب !دلاخ حیصیف ناسنالا لاوز دعب

 . هتيبذاج ةوقل هعم بواجتلا ميف سانلا بولقو لقع نم ابرق

 ؟رئاقلا ابيلع لصحب يتلا ةزئاحلا يف كيأر ام  ضايرلا (.]
 ةرادجو هبولسأ ةوق اهعم زئافلا ركذتي ىركذ ال مودي ال لئاز ءيش :ةزئاجلا -

 يذلا بيدألل ةصاخ تاعابطنا الف دحاو نأ يف يونحمو يدام ريدقت يهف هناباتك
 اهدا يبهذلا هملقب اهطخي يتلا فرحألا عم بواجتب - هتناکم ولعب سحيف اهملتسپ

 لب نئمطب ال ًابهذ هلقت نری ایف فرح لکو نيرخآلاب هتفرع نم يهف نانحو ةقر لكب
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 بيدألا یرب امدنعو نويعلا لبق بولقلا اهأرقتو يديألا اهوانتت رونلل اهجرخي ىتح
 هلايخ لاسرتسأ يف «یشانلا بیدالا ادیب ةيريدقتلا هترئاج ملتسيل مدقتي اريبك ایدا < یشانلا

 سرکي هشيعب يذلا عقاولا ىل ! ةظقبلا ملح نم ظقيتسف بيدألا اذه ناكم هسفن ع مضبو

 ام !ودادزیل ملعلا بالطل ًاعجرم هتاباتك نوکت نأ ىلع هعسو يف ام لمعيو هدهج

 . ملعلا رومأ نم نيرخآلا ىلع ىقخ ام ىلع فرعتلاو

 دما ماستبا

 : ةوتاا يف اهبأرب دمحلا ماستبا ةسنآلا تلدأو

 ناسنالا ىلع رمي انایحأو ةداملا لع لوصحلا لجأ نم يعني ةايلا هذه يف ناسنالا

 اهقوقح يف اهجرخي مل اذإ اهحاص ىلع ةمقن اهنأل ةداملا هذه كلتمي ال هنأ ول ىنمتب ةف

 يذلا دلبلاو همسا اهيف رک ذی ةيريدقت ةيلاديم وأ اًماسو زئافلل مدقي نأ حرتقا اذهو ةعورشملا

 دعب ايف هكرت اعرو صخشلا عم ىقبا ءيشلا اذهف هيلع لصح يذلا هريدقتو هيلإ يمتني

 لک نع نوثحمي ملعلاب نيفوغش مهلعمي مهدلاول ريدقتلا اذهل مهتارظن نم ةرظن لكف هئانبأل
 . هب لمعلاو هقيقحت لجأ نم نوعسيف هقث هقئاقح مه فشكي ام

 دصسوب داعس

 ؟ ةرئاحلا هذه لع لصاتسا بيدألا يف اهرقاوت بحاولا تافصلا اه ضايرلا | 7 ۱

 تازشو تافص لانه نا تباجأ دعس وب دامس ةليمزلا ىلع هاتحرط لاؤسلا اده

 وأ الاقم بتکی نأ هتعاطتسا ۴ 07 سيل بيدألاو ابدأ يمسب نأل صخشلا لهؤت

 هدنع نوكت نم بيدألاو رثنلا مظنو هنيئاوقو رعشلا ةباتك كردأ نم هنكذو اًعوضوم شقانب

 ةيملع ةيبدأ ةيفاقث ةيفلخ هيدل وا هدنع نوکت نمو تالاحما هذه ف ضوخلا لع ةردق

 نأ بب اه ةتباث تاوطح هقیرط قشيف ءاملعلا رابك دي ىلع ةيفلخلا هذه سرد نمو

 هحم هبواجتي ءىراقلا لعجي امم تاکتلاو عنصتلا وأ ةالاغملا نع ةدعبملا ةيعقاولاب فصتب

 .هملق هطخي ال ادیوم حبصيف هب رثأتيو هتاباتك شياعب
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 دوعسلا يضوم

 ؟ نییدوعسلا ءابدألا ضعب تافلزمو بتكو عجارم نم انسرادم تداقتسا له []
 ام يتيتکم نإ : تلاقو (دوعسملا یضوم) سرادلا ىدحإب ةبتكملا ةفرشم تیاجا ب

 رختفاف مهبتك لوانآ امدنع ةطبغب رعشآ انأو يلاغلا نطولا ءانبأ نم نیفلول بتكلا ضعب
 نیدلا ملاعتب داهشتسالا نم مهتاباتك ولع الو باتكلا اذه فلا يذلا بيدألاب زتعأو

 ١  0م 1
 رشأ باتكلا ةيلاطلا يطع نإ لبقو مهريغ لع نیک زيك ا ادهو هي لمعلاو بیتا

 يف هنابانکب دهشتسنف ایلعلا فوفصال اماقتنا دنع ةورث ادل حبصت یتح ع هفل ول

 نعطتسا تابوهوملا تابلاطلا ضعب نا رمالا يف ليمحلاو . اوانتن يلا ةرحلا اهناعوضوم

 . ابف نشعب يتلا ةرسألا طيحمب تارئأتم تابرخألاو باتكلا

 دسمحألا ةراس

 ؟ ةکلملا يف ةيبدألاو ةيملعلا ةكرحلا يرثت ةرئاج لا له - ضايرلا ٣إ
 هب نيطبحتا یرب هنأل هدهج لذبيف نیعمتح دارفآ مامأ درفلا ةناکم نم عفرت ةزئاحلا نإ

 يف ديدجلا نع اثم نايدولاو يراحصلا بوحي لكلاف ةيملعلا ةكرحلا ىرطتف اهيلع !وليقي
 حبصيف ةيميلعتلا ةكرحلا یعجشمو ةيملعلا ةكرحلا يدئأوب ةا اندالب یضیتتف ملعلا

 ايئابدأ لع نم نورخآلا ديفتسيو ىرخأل لودلا ماما ةيئاعلا ةقرشملا اهتناكم ةكلمملل

 ةفاکر مپ رعجشپ رف يآ 5 مهئانبأ عوبنل مهي ؤر لس لهألا ىلع ةعساولا ۳

 .مهئانبأ حاجفو غوبن يف سوملم رود لهألل نوکی اذببو لئاسولا



 بسرألا ةزئاسج لوح

 ینعا لب طقف بدألا مدخت ال اهنأل ريبك جارفناو حاتفتا ةيادب لثع ةوطخلا هذه نإ
 - هروصو هلاكشا فزاتعناب ةماع ةيعادیالا تاءاطعلا مرکت رارمتسال ةياديلا نوكت نأ
 يلا ةلحرملل خرؤيو « هنطوو هتما دخ ءاطع لكشب هدنع ام عورا يطعي ناسنا عدبلاف
 هلك اذهو « ريدقتلاو يعولا نوكي ام ردقب عادبإلا !ذه مرکت نوكي ام ردقبو اهشيعب
 عیمج هب یرن يذلا مويلا ياي نأ هللا نذإب دبالو . هءاطع فعاضي نأ ىلإ عدبملا عفدی

 . هعركت مت دقو اّداص ءاطع يطعي نم

 ةيئاذ تاعانق نم عياتلاو ةمالاو نطولا اياضق ةمدح ىلع رداقلا قداصلا ءاطعلا ن

 وه ديلا حاتنلا نأل نيعم دح ىلع رصتقت دقت ال ينامألاو ميركتلاب ردجألا وه قيمع نامياو

 ءاطعلا لصو دقو نطولا اذه بابش هب ىرن يذلا مويلا ينأب نأ دبالو هسفن ضرفي يذلا

 يف مهؤاطع ناك مهلك ةرئاجلل اوحشر نم نإف لعف ةدر هذه سيلو ميركتلا ىلإ مهدنع
 ىلإ ةيوق ةعفد ىلإ ةجاح يف مه اضیآ نورا همدق ام زواجت ىسنن ال نكل مرکتلا ىوتسم
 ربع انب رمت يتلا ةعيرسلا ةلقنلاو اهشیعن يلا ةجرحلا ةلحرملا هذه يف ركفلا مرکتو « مامألا

 . ثهاللا نمزلا اذه

 ایا هموم نع اًديعب اغرفت هب عدبملا مرکت نوكي يذلا موبلا يأب نأ وجرأ ينإو
 نطولا نإ . انلحارم نم ءارضتلا ةلحرلا هذهل الجسم ءاطعلا نوكي تیم ةيداصتقالاو

 رعاشلاف . يبدأو يولعم معد الا مع رکتلا اذه امو ةيعادبإلا تاردقل ! معدتل ةحج أت

 عیمح ةبكاومو ةرياسم ةيبدألا انتکرح نأ فورعمو حرفو طابتغا ةلاح يف ماع لكشب
 نم نكل ةضورفم فورظت اذهف ًاليلق انرخأت انك ناو ينرعلا نطولا يف بدألا تاكرح
 نمز يف هتاعلطت ىدمو هتيادبو يعابسلا لاثمأ رابکلا انثايدا لاا نم بدألا خب رأت أرقي

 . ةريصق ريغ ةدم ذنم ادب وه امناو اًثدحتسم فیش نكي مل دلبلا اذه يف ركفلا نأ یرب ديعب
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 دبملا لظ ی برا)ا رضزبو

 .. قداصلا اهضبن يف يسيساحأ عواطآ نأ اهديجا ال يتلا تاباتکلا بعصأ نم
 ىلع ةردقلا دجأ ال فرحلا فقاوم ضعب يف .. تالکلاب ضبنلا اذه مجرتا نأ لواحأو

 عمو .. هب رعشا الو .. ييرتعب ال اقداص اريوصت هيف یرا حوب ي فورحلا ةرثعب ممج
 .. يلشف ةيابلا يف ضشتكاو .. قرولا عم ايئاقلت قاسنا كلذ

 نأ ىشخأ .. فورحلا قانع نم برهأ .. فقولا اذه ةباتكلا عم شيعأ مویلاو

 اذإ ةلضعلا لثم فورحلا حبصت اًنايحأ .. يتغل همجرتت ال يذلا .. يبماسحأ خسمي

 فقوم مويلا فقومو .. خيراتللا فقوم .. مويلا تقوف !. يلضعم هذهو
 ىرت یتم يردأ ال مايأ دعب اعر وأ .. مويلا .. هليصافت لکبو .. هتاتف لکب نطولا هشيعي
 نطو يف .. دحاو عيتجمكاننإ .  هیردا ام لک .. هفرعأ ام لك .. رونلا تالكلا هذه

 راظنا بطقتسي اًيعاجج اًسرعو .. اًيركف ًالافتحاو .. اًينطو اًناجرهم ةفهلب رظتنن دحاو
 ةذف ةكراشمو .. ريفو ءاطعب ةدايقلا هحنمت اًميظع ازاجنا عقاولا ىلع هيف لجست .. ايندلا
 ..! ةبيطلا اندالب يف ركفلا داور نم ةثالثل

 لک لکشی ال يداملا ءاطعلا اذه لثف .. ةيدقن زئاوج حن ةدايقلا نأ ةيضقلا تسيل

 موقت وه ام ردش مهصاخشا ىلع ءوضلا ءاقلال ءايدألا + ال ره مرکت نأ نظا الو ج

 لس یا لب نم ليست

 صاخشاب هلاکشاو ةروص عيدج ف عادبال مركب نأ قدصب ىنعأ يف يفإ لوقال دوعأ

 ءايشال هتاذ زواجت ىلع رداق نطولا اذه ي درفلا نأ نع ارم واس ءاطع !ومدق نم

 . بحراو قمعأ

 ةمداقلا لايجألا ةمدخ ىلع رداق جاتن نم هیدقت مت ام دصرب ميركتلا ناك ىتمو
 . مرکتلاو ةزئاحلا قحتسي امتح وهف اناياضقل اهيزن افيظوت افظومو

 بيبشلا ةيفر س ۱4۰5/۱/۲۷ «ةریزطا»
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 « ميكحلا اندلب يف ةسايسلا قوفن يه اهرهوج يف ةيضقلا نکل .. يدومسلا نطاولا موه

 دشت رکفلا راوج ىلإ فقت . . يني عمتجم (رکف) یشخت الف .. مد یو اهتوفت

 نارقلا يف ةوعد لو كلذ يف یلت .. درجألا ءاطعلا نم دیزلا ىف ۽ هعفدتو هرزا نم

 ةيلاثملا هذه نم ةبرجت قدصا ةنانرلا تاراعشلا ! اهلمحت ةيلاثم يأ ..!! ار چ مرکلا

 بشلل ةدايقلا نإ : عمجا ملاعلل لوقت اماکو مقاولا ىلع ةيدوعسلا ةدايعلا اهشيعت يلا

 .. ! ةدايقلا جرد بعشلاو

 نود داورلا ىلع عزوت نأ نكمي ناك ؛ حنمت زئاوج درحم ةيضقلا تناك ول نكمي ناك
 يهو ةسايسلا قوفت هنكل ةضايفلا حورلا هذهو ةكراشملا دوهجلا هذه هقيست لافتحا
 رودلا هيف ردابي جيبم ناجرهم لفح يف اماسو هيلع قلعتل - نطولا ردص  بدألا نضتحت

 .. نطولا دئاق دنع بدألا ةلزنم نع اًربعم يدوعسلا
۶ 

 نطاولا فویضو .. يدوعسلا نطاولآ هشيعيو .. يندألا خیراتلا هدصرب فقولا
 . يدومسلا

 احرص هنازاجنا ىلإ فیضیو ةردابلا ءاول لمحن دهفلا .. روصلا يمامآ ىءارتت اكه
 مغرب فقبو .. موکحاو مک احلا نيب ةقالعلا قمعو ةناتم ددحب دیدج زاجنا , اًديدج

 ارغب متال ممتا دارفآ نم ةثالث امركم هبعش راوج ىلا فی .. هلاع مومو هلغاشم

 رثكأ ایف یری ال ر هذهل بقارم يأ نأ زوجي دق .. ةيركفلا مہا ءاطع يف اونسحاو

 ىعاولا لقعلا نكل .. عئار يتويزفيلت جارخا يف لافتحا دهاشم نم ةروصلا هلقنت ام

 دهشملا دعب ام ىلإ رحبي نأ دبالو ثدحلا ءارو ام كرداب نأ دبال رومألا رهاظ ربدتب يذلا

 بعشو .. مكحن ةدايق نيب ةديطولا ةقالعلا ىنعم دبدج نم مهفبو أميل ربشلآ ينويزفيلتلا

 ىشملا اذه هئاطع تازاحت | لكو همومه لصافت لک هعم نوشيعي نل اضرلا ةعاط .. عیب

 نم تررضت ي ا فذتخش هب ما ادوهشم سرد مویلا انلاخ هجاتع يذلا ماملا

 ! اهبلع فراعتملا نيزاوملا لالتحا دعب ءافوحلا تارامشلا ةباتر

 ةلئاه راجا زجني ةدئارلا هتاوطخ يف دهقلا هنإ ةليوط تاحورش الو تامدقم الب

 قرشلا يف داعبالا باوبأ قرطي لب طقف يدوعسلا عمتجملا ىوتسم ىلع رمي ال هادص
 .. برغلاو
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 ةردابم ءاول لمح ةرم لك يو .. دیدجت ءاول لمحم ةرم لك يف دهفلا وه .. وه

 هنأكو قيمع يدو راوح يف يملعلا مهليصحت رکو يف ملع بالط عم مت ةرم
 مهرومأ يف نوشقانتیو .. نوداوتیو نورواشتب ةرسألا يف وضع لك مضب (ةلئاعلل سلجم )
 انحيرات رفقیف .. ةينلا ةرهاط ., ةبحلا ةقيمع ,, ءالولا ةيفاص بولقا حر مث ةملتلا

 ..! لثم الو ۳ بت

 . عمت

 اذه : ةببطلا اندالب يف بدألا داور نم ةئالث مرکت يف ةردابم ءاول لمح ةرمو
 ام لكب دهفلا ماال بیس اقادصم درفلا قاعا ىلإ هتايباحما يف لغلخت يذلا مرکتلا

 هتياعر يف دهفلاف نطولا هجو بدألا نألو .. هنأث نم عفري ام لكو .. نطولا مهم
 .. نويعلا لكل اقرشم هجولا اذه ودب نأ مهات

 هرودل | قداص فارتعاك اًعيقح ادوجو هحتميو بدألاب ىنتعي ( همجحي ) دهفلا وه

 موقلا هقیرط دهفلا ىشي مظع ل افحم ينو أدصلا نم ةينانإلا حورلا بث بئاوش ةيقنت يف

 قادهأ مدع كلذ اقدح

 يف بدألا داور نم نت يف ةدايقلا ةيلاثم هتلاصأب دهفلا تبشي ام لوألا يف «
 كلذب ددجت ىه .. يتطول حلاصلا هئاطعب دافأ (ءاطعم) لك نم اهنقوم .. اندالب
 ىلع زيزعلا ا دبع كالا هل و دهع نم تينب يلا موکحناو مک احلا نيب ةديطولا هقالعلا
 .. تم ساسا

 ىلإ ةي رکفلا تاءاطعلا مفدي .. دهشلا اهققحي يتلا ةدنارلا ةوطخلا هذهب : اینو ٠
 بئاوش نم رکلا رهطب هنأكو قوفتلاو ةداج ال بابسا يصقت لو غوبنلا نم ديزل
 دقاق بلقو هنطو بلف يف احر اًمئاد اًناكم اهلتحي ةعيفر ةلزنمب بیدألا صخبو ةايحلا
 ىلع ةيبدألا تاءاطعلا يف - تاکراشلاو نيكراشملاو .. نيمهاسملا عجشب امم .. نطولا
 .. ءاطعلا غوبنو .. ءاطعلا ةيرارمتسا

۳ 



 تاثف نيب قیمعلا ماحتلالا نم ةيلاثم ةروص عيفرلا زاجنالا اذه ققحي : لاو .

 ةددعتلا ةيركفلا تاعاطعلا دحساوتت :و دتتفرکفلا ض ةرأ ىلع ةدحولا قفحي الثم بعشلا

 داورلا ةميق كردنو نطولا رمع نم ييراتلا مریلا اذه راظتنا يف قفتتو دفاورلا ةفلتحاو

 .. تبعشتو اهعورف تددعت اهم ةليصألا روذجلا ىسنن نأ يف يف حلا انيطعي ال نمزلا رورق

 رابكلا ةلزنم راغصلا ملعيو ءابدألا مرکت يف ةودقلا لاثم دهفلا برضي : اًعبارو ه
 ةرتف ىلإ ةناضحلا ةرتف نم اهلاقتناو .. ةملكلا عادبإ نمز .. بيدألا مرکت نمز هنإ ..

 .. غوبنلا

 ! يف نكاسلا كرمي نأ هنأش نم عيفرلا زاجنالا اذه نأ كش ال ؛ اسما

 ةعدلا 0 نیکتسب نأ اف ةيخسلا تااطعلاب هدفاور يرثيو لومخلا هارتعا ول يبدألا

 كارد و هلاصأ يف ديدجتلاو ديدجلا نع ثحبلل ةظقب ةوحص يف بهي یتح لساكتلاو

 احن يف ةفاحصلا ددحتت ةرم لوأل هنأ وه ءايشالا هذه يف هانظحال يذلا رثألاو ...

 تقفتا .. بسانملا هتقو يف بدألا مركت ءاج ذإ .. دحاو عوضوم ىلع قفتتو ةيبدألا

 تاكرحت عمسن نأ ةص ةصرف انل تحيا لب ! ! ! قفتتل عمتجت ةرم لوألو ةيبدألا تاحفصلا

 ةريسلا أدبت نأ اف عةريزجلا) ساحو ( ضايرلا) ةيطغتو ( ةنيدملا) طاشنو ( ظاكع)

 عابطنالا نع لأست اهلك ةيمويلا فحصلا نم ةفلتم تالاصتا يف ىرخأ ةرم أدت یتح

 .. ةبسانملا هدب فضحت يتلا تاحومطلا يه امو بدألا ميركت يف صاخلا

 ر غرا اذه ةحاسم مجحب صلقتت ءایشأو .. يتوفت ىرخأ ءايشأ ادع اذه

 .. یتنسلاب مكل نه ةثالثلا اتئابداو انداورلا لرقأ نأ ةصرف اهدجاو ناك. ال

 اًقاقحتسا ءايدألا لوأ مكنا ايناثو .. ميركتلا ىلع ًالوصح ءابدألا لوا مکنا لوألا

 مث .. هيلإ يناعدو .. يف نظلا نسحا نأ يناقثلا ليجلل رذتعاو .. دهفلا قانع يف ةزئاجلل

 ! !! هلوقا نأ ديرأ ام لوق ديجا نأ تلشفو نظلا هل تبيح

 دعاسملا هللا دبع ريهج هد ۰۹ « ليلا »
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 سا موب نإ
 ةحار .. دعب نم ةحأر مشال يدوعسلا بدالا خيرات موي .. مولا اذه يو اناو يتناك

 نوضرعی ةغللا فورح غايصو .: ظاکع قوس داور مهنا .. بشك نع نوعمجتي سانا

 فن سوفتلاو اًبرط رعاشلا نوزپیف .. ةيبدألا تاينوفميسلا ضحتا سانلا ىلع

 ءايدأ ميركتل ةلودلا نم ةعركلا دتفللا هذه هش نا ام ىلإ ةنوأألا هله 5 نشو

 هتاذ دح يف ميركتلا اذهو .. ةيقتلا ةبرثلا هذه ءانبال ةيخس ةنسحم تناك ناو .. ةكلمملا

 .. هتاف بدألل ةفرشم ةحنل

 ماقلل ١ يطعن ةمأ نوكل نأو يبدألا مرکتلاو ربدقتلا بولسأ جهتنن نأ انب يرخو
 ,, اب هتلزنم رکفلاو هتناکم

 بدألا ميركت قاطن نع تعسوت لب تجوخو ميركدلا تالاحم تددعت ول اذبحايو

 ضعبي مهضعب ثحبلاو بدألاو ملعلا لاجر نم لک ةرزازع الإ ضمت ال مال ! نأل

 اهعورف ىتشب ةيناسثإلا مولف. ةلودلا يفر يف اهم لاحم لك ةينهأ رک ذن نأ انتوفي الو
 . مرکتلا اذه لثم ةشام ةجاح ينل اهماسقأو

 اکلاف .. ةأرملا بدأ عم لجرلا بدأل ةبسدلاب ي مزا سايفملا ن راقت نأ اندرأ اذا امأ

 ةينمزرلا أ ةفاسملا ىح تانيناثلا ةراف يث يا ةرخأتم ةلحرم يف رهظ دق ةأرلا لمت نأ فرعي

 . ةلداعتم ريغ لجرلا بدأ عم ةأرلا ةضهن نيب

 لجرلا بدأ اهب «مقن» نأ عیطتسن يل طاقتلا نأ رابتعالا 00 نم دبال اذل
 يلأر نم امآ بابسأ نم درو امل كلذو اهب ةارثا بدأ 6 ميقن ٠ » يلا سيياقملا نع فلت ال

 ديال نکل .. انتابنج نيب نوشيعي نيذلااتءابدآ لمشي ال هناذ بدألل يلعفلا مركتلا نأ يف

 ةليلج تامدخ نطولاو بدألل اوحنمو اوطعا نيذلا ءابدألا يبهذلا لجسلل فيضن نأ
 مركتلا اذه ناك ولو ىثح .. نيقباسلا ءابدألا مارک اف .. هتانج حیسف يف هللا مهدمغتو
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 رب بدألا مر راق ءادصأ
 02077 ۶ سلا ع

 تعطتسا ام حعَصَت ءانثأ هتءارقب تررم ام تاحمل لُجَّسأ نأ تاحفصلا هذبب يبسح

 . اندالبل ةبسنلاب يبدأ ثدح مهأ نع ةيركفلا ءادصألل فحصلا نم هتعلاطم

 ام ناف « كلاذ نم اهريغ نع ًالضف انفحص هترشن ام ريثك ىلع ٌمالطالا ينتاف نو

 . بدألا يف لثمملا ةيفاقثلا اهنایح
 اخ ةقاطلا 9 1 3 ناو هادصالا الت لیجسن 5 يلمع نوكي نا دوأ تنك دقلو

 دحأ هک اه عوضوم اب ةلص هل ام ىلع عالطالاب ظحلا يندعس ۸ ذإ ةرذعف < اهدونح

 , دصح عيطتسا ال تی رثكلا نم كلش نود وهن ءارعالا ةوحنالا

 انذیناسا ضعب هب ربع امب ةيركفلا تاحسللا هذه مدقأ نيح ةقایللا فناجا ال ىلعلو

 انومركأ يتلا ء ةديعسلا ةبسانلا هذه يف مب عاهجالاو مهنيؤرب اندعس نم انناوخاو

 . ايف ةکراشلاب

 7 8 1 1 ۹ 5 ۳ مين ۹

 ی مالق الا ةلمح نم قوعن الا نم دوعاو لكل کا ءافو نع أريبعت ءارالاو راكفألا نم

 دهج وه اذهو « مهاباتك نم هتأرقام تمدق نمب ةروصحم تسبل « ماع ةفصب اندالب

 . لقا

 حورص نم حرص يوا اتاعماح وأ ندملا عراوش ىلع مہا! قالطاك .. كلذ ( ايونعم و ج

 | , دلبلا اذه

 يد رعسلا خيراتلا نأل 0 هسسأو هروذج هحنغو هتلاصأ بدألل يطعن نأ اذه ينعب

 تینهف رکفلاو بدألا ةسدخ لجأ نم اوحضو اولذبو اوحنم نيذلا ءامسا نم ريثكب لفحيل

 ةظقيلا هذه ىلع «هناذ بدألل» انهو مهبدال ةلودلا مرکت يف مهرکف مدقت نم لكل

 . نامزلا رم ىلع دسحنا دلحلا ماهه الا اذهو ةيركفلا

 يبعملا ةرهز ه ۱8۰6/۱/۲۷ ءءاعبرألاد
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 حال ال - زارع ءارإ
 نيرئارلا قلا لار سبل

 : )دیسالا نيدلا رصان روتكدلا

 ء هب راضح ةرهاظ ةبدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىف و ءايدألا ةياعرو ءاملعلاو معلا عيجشت

 اذه لئم دعب غلبت مل يتلا < ةيبرعلا دالبلا ةيقب ىلإ اهنم رشتنت ةودقو الاثم نوكت نأ وجرز

 مرکللا نوقحتسب نم ةفاقثلاو رکفلا داور نم ةيدوعلا ةيبرعلا هکلملا , يو ٠ غلبثا

 مرکب رک الا دق هنأ معن امج نو , تنم ل لاعف رود نم هودآ ال ارظن ةياعرلاو

 نإ ةكلمملا تدارأ دقو « ةيريدقتلا ةلوذلا ةرئاج ماعلا اذه أ اوجنم نیل ةن الیلا < الو اه

 نم ترعلا نوركفملاو ءايد ألا ايف قتلي ةيبدأ اًقوسو افاق اًناجرهم ةيسانملا هده نم لعب

 : ةيبرعلا ةملكلا عيمجم يب ةكلمملا ةسايس زارمتساب كلذو < مش اعيمجت مهراطقأ فات

 ام ةوافحلاو ةياعرلا نم نيركفملاو ءابدألا ءالؤاه میمح ىقل دقو : يبرعلا فصلا ديحونو
 ١ میم را 3 5 0000

 نأ يف كش نم سیلو :ميناوخا و مهيلها نيبو ءمهطو يف مهنآ هقیفح نورعشب مهلعج

 لک نوقحتسب ىّدفملا دهف كلما ةلالج ةصاخو ةرهاظلا هذه اوَغر نيذلا رومألا ةالو

 . ريدقتو رکش

 ه۱۹۰/۱/۲۷ ::ةریزطا»

 ۱۹۲۲ ماع ةيقملا ديلاوم سم - (۱)
 ایرو ةیدومسنا ةيرعلا ةکلملا يف هدالبل ار لمع اک ةیرعلا ةعماجلا يف ةماه ةيفاقلا بصانم لش - .م۱۹۵۵ مات بادآلا هاررتکد مث ربتسجالاو ۱۹۸۷ ماع بالا يدئاسبلا ىلع لصح .

 .(یترء) ةندر الت ةعماحلل

 ,ةيلودلا تارغوئل نم دیدملا يف كلراش -
 .يارعلا يملعلا معما يف وضعو ءيندرألا ةيبرملا ةغللا عمم يف رصعو ةرهاقلاب يرعللا ممجلا يفوضع -
 . بدألل ةيلاعلا لصيف كالا ةرئاج لان - .لوألا ةجردلا نم لالقتمالا ماسو ىلع لصاح - ًاوبطم ۱۳ ىلع وبرت تاعوبطم ةدع هل -
 , ةيمالسإلا ةراصخلا ثوحبل يالا محا سیئر بصنم نآلا لغش -
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 : " نیرحبلا ةلود نم يراصنالا رباج دمحم روتكدلا
 ثبح «ةميدق ةييرع تاداعل ةداعاو ريكذتو مدقتم يراضح رهظم هنأ ةقيقحلا

 جيلخلاو ةيبرعلا ةريزجلا ةقطنم نأب ةرصاعلا اييناعم نمو ءاقباس يبرعلا راهدزالا ناك
 ةداعالا ىقحتسي ام جاتنإلا نم مهل نيمركملا داورلا ناو ؛ةفاقثو لاجر امنإو ءاطفن تسيل
 ممه ريثتو ةيبدألا ةرکاذلا يت ةزئاجلا هذهف هراشتنا نود فورظلا تلاح «ةءارقلاو

 ,رمتسلا ديفملا ءاطعلل ديدجلا ليجلا

 ها٠4 4/1/5917 : ةريزحخلا»

 : ۲)يزاتلا يدافا دبع روکدلا

 نأ ىلع لیلدلا يطعت مظملا دهن كلما ةلالج نم ةيملع (ةييداكأ) ةردابم ان

 هذه لثم یرن نأ انيلع ًايرغ نكي ملو ؛درشنلا لاکلا وحن ثيشحلا اهقیرط يف ةكلملا

 .م1474 ماع نيرحبلا يف هلو - (ا)

 .بادآلا يف ريتسجام ةجردب 145+ ماع تورببب ةيكيرمألا ةعماجلا نم جرم
 .نيرحبلاب نيسلعملا يلاعلا دهعملاب اذاتسأو «ةيكيرمألا ةمماجلا يف ادعم لمع -

 .دقنلاو ركفلاو بدألا يف تالاقفاو ثاعألاو بتكلا نم ًاددع رشنو بتک -

 .نیرحبلاب ةلودلا سلجم وضع ناكو :مالعالا سيئر بصنم لخش د
 .نيرحلا يف باکلاو ءايدألا ةرسأ سار

 .(ةيرعلا ةفاقثلا يف نوا ركفلا) ناونمي ةحورطأب هاروتكدلا ةجرد امین زاح _

 ۸۱۹۲۱ ماع ساق دیلارم نم ب . (۲)

 (رصم) ةي ردنکسالا ةعماج نم بادالت يف ةلودلا هاروتکذ ابنم :ةديدع ةييلع تالهژم لع لصاح د

 .تاغلل يكيرمألا دهمملا نم ةيزيلجنالا ةغللا ةداهش

 :ةيفارعلا ةبررهسجلا یدل ةيبرغملا ةكلسملق ًاضوفمو ةداعلا قرف ًایفس ناك هنأ :اهنم فئاظو ةدع لفش -
 ةداعلا قرفًاریفس « طابرلاب يملطلا ثحبال ييماللا دهمملا ربدم .(م ۱۹۱۹ - ۱۹۹۷ ابيل ىدل ًاضوقمو ًايفس

 .م۷۹ لبربا ۲۸ ةيناريإلا ةيمالسإلا ةيررهمجلا ید اضوقمو
 يف بیرعلا ياشلا دهحلا ءعةرهاشلا) ةيبرعلا ةخللا م ادیب يارعلا يملعلا عمجا وضع وهو -

 .ةفاقثلل ةيتطرلا ةنجللا سیا ینیرپ نیتجرالا

 ء(برغملا) شيرعلا ماسو یایبیلز لالقتمالا ساشو : اپنیب نم :میرکتلا زتاوج نم دیدعلا ىلع لصاح

 .(برغلا) ةييهذلا ةيئاديملا
 .ةيزيلجنالاو ةيسنرفلاو ةييرعلا ةغللاب ةداج ثاحعاو تالاقم ةدع هل _
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 رکفلاو يرعلا فرا راهدزال لوألا قلطنملا تناك يلا تکلملا يف انه ةردابلا

 دفاور يمالسالا ماعلا تاهج فلتخم ىلإ هنم تردص يذلا قلطنملاو :يمالسالا

 تاعماجلا ةكرح متت! انأو ينإ .لودلا دعاوق هيلع یتبث يذلا عيرشتلا ملاعمو ؛ ةراضحلا

 تاعماج يف يدوعسلا بلاطلا دوجو عبتتأو ءاهجر اخ وأ ةكلمملا يف ءاوس ةيدوعسلا

 يف ةزئاجلا هذه هيلع حبصتس ال ةروص يسفنل نوكأ نأ عيطتسأ ٠ :اکیرمأو ابوروآ
 يمالسإلا اعلا ىرحلابو « ةكلمملا ءانب ءب تاقاط لح نم هب مهستس امو ,لبقتسلا

 ةباعرل ماعلا سیئرلا دهف نب لصيف ریمألا يكلملا ومسلا بحاصت ا هجوتن كلذلو
 انل تحانأ يتلا ةوعدلا هذه ىلع هرکشن يمالسالا ثارتلل ةيلودلا ةنجللا سیئرو بابشلا

 . ةريبكلا ةيبرعلا ةرهاظتلا هذه روضح

 ۱۰/۱/۲۷ :«ةريزجخلا»

 : نیرحبلا ةلود نم ةفيلخلا دمحم دمحأ خبشلا

 نوکت نأ وجرأو ابابشو ًابيش ءابدألا نم ريثكلل زفاح اهیفو ءةكرابمو ةيبط ةرهاظ ابن
 .ديقملا رمتسملا ءاطعلاب مهدوهج اولصاوي نأب بابشلل ازفاح

 0 2م ۴ 2 1

 ةديصق ىلع ول ىتح رئاوجلا لاني ناك ًايدق يبرعلا رعشلا نأ انه رکذآ نأ بار
 ظحابملا ناك اضیأو .. ءاطع بلطي لو ةلودلا فيس نم ةزئاج بلط ييتتلاو قذحاو
 .هرمع ناطلس نم ةزئاج لعاب

 ,ىرخألا تالاحا نم هريغو لاحم اذه يف ىرخأ رداوب ةردابلا هذه عبتي نأ وجراو
 .ةبيطلا ةردابلا ىلع نيلوؤسملا ركشأو ةئالثلا نيزئافلا ءىنهأو

 ىه ۱5۰8/۱/۲۷ :ةريزحلا»
 سس

 .نيرحبلا ءارعش زربآ نم - )١(
 .م ۰ ماع ديلاوم نم

 ؛ نيرحبلا يناغأ : هنيواودل عمم ناويد وهو ةع رألا ديقانملاو هنارید اهزربأ ةديدع ةبرعش تاماهسا هل -

 .لیختلاو رمقلاو ؛ناردغلا ایاقب بارمو ريجه

 .ءالاو ءايرهكلاو لافشألا ةرازو يف ًافظرم لمعي -
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 : ۲" قشمد ةعماجب بادالا ةيلك دیمع يواديرلا دومح

 يننأ ةداعسلا لک تدعسو «ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملا ايق روزآ يل ةرايز لوا هذه
 ةکلملا نأ تارابتعالا هذه سأر ىلع اهتايئوأ نم لعل ؛قربثک تارابتعال ةكلمملا ترز

 انناهذأ يف شيعت تناك يلا نطاوملا هذهو  ةماهتو دجنو زاجحلا وأ - ةيدومسلا ةيبرعلا '

 هذه يف نيثرثبم اناكو يمالسإلا بدالا سردنو « يلهاجلا بد الا سردن انك مايا امالحا

 انرعش كلذلو دالبلا هذه روزت نأ ان اتل ردم م .. 07 .. ةيبرعلا ةريزحلا يف ضرألا

 ءدالبلا هذه ىلا لصا انأو ( قيمع روعشب ترعش - لقألا ىلع يسفن نع ريعأو - - روعشب

 نمو ةهج نم اذه .. ةرمفلا هذه يف تققحتو یایشأب ملحي ناك يذلا ناسنالا روعش

 ةيسانم اهربتعأ انأ ةقيقحلا , ايف ةكراشملا ىلإ انيعد نحت يلا ةميركلا ةبسانلا | ىرخأ ةهج

 هنأل !؟اذامل . .ةماع يبرعلا بدألا خيرات يف ةريبك تاساكعنا اه نوکیسو ءادج ةليلج
 اذه ةايحلا ديق ىلع مهو نييدوعسلا ءابدألا | نم ةعومجم وأ «يدوعس بيدأ أ مرکب امدنع
 علطم يف تناك ينعي - هتافو دعب بيدألا اومركي نأ سانلا داتعا .. ادج فیطل * يش

 هتايح يف بيدألا مرکت نأ يريدقتب نكلو - ديلقتلا وأ ةداعلا هذه اندنع ني رشعلا نرقلا
 وهو .. وه هبرکتب رعشيو «ءاطعلا نم ديزم ىلعو ؛جاتنإلا نم ديزم ىلع هل ًازفاح نوكب
 , ةايحلا دق ىلع

 ۱5۰6/۱/۲۹ :«ضايرلا»

 :قيقشلا رئازحلا نم يبلاطلا راع روتکدلا

 ركفلا ريدقت ىلع لدت اپاو ؛ةيرعلا ١ تاعمتحا يف ةماه ةرهاظ مرکتسلا نإ

 مهئاطوأ ةمل ٠ نيركفملاو ءابدألا عب اماوع نم لماع ريدقتلا | فه ناو ؛ بدألاو

 .م 14۲۲ ماع ناروح  اعرد ةظفاحم دیلاوم نع 1

 يملاملا دهسلا نم ةيرلا يف موليد ىلعو 1484 ماع نشمد بادآ ةيلك نم ةيعماجلا ةداهشلا ىلع لصاح
 .م 1۹۹۸ ۱۹۹۵ ماع ةرهاقلا ةعساج نم دقنلا يف هاروتكذو ریتسجالاو 2۱۹0۹ ماع نيملعبلل

 . ةماه بصام ةدع للغش ےہ

 .هلاعا نم ديدعلا ةيروسلا ةعاذالا تدق -

 .يدألا دقنلاو ةقللا يف اهمظعم ًافلؤم ١4 يلاوس هل _
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 اذاف يراضح لخت رصع يف نحنو .ةيمالسالاو ةيبرعلا ةراضحلاب ضوبلاو « مهدالبو

 «خیراتلل جرخنل «دیدج نم ضن نأ میطتسن نل اننإف نیرکفمک انرود دو مل نحن
 «يركفلاو «يدألا يناسنإلاو يلاعلا ثارتلا يف مهاسنو ؛فلختلا ةلحرم نم جرخنو

 اهميقو اهئارث يف ءادعالا اهمجاهب يلا ةيمالسالاو ةيبرعلا ةمألا نوصح نع مفادنو
 .اهتراضحو اییداو

 ..ةيعيجشت ةرهاظ ربتعي مهريدقتو ءابدألاب ةيسايسلا ةطلسلا ماتها نأ دقتعأو
 ةراضح ينبن نأ ةقيقح عيطتسن اءذهبو «مهرودب اوموقيل ءابدألا ىلع ةيلوؤسملا نآلاو

 حورلا نع عنو «يظع جاتن نم لا اذه يف انفالسأ هب ماق ام ىلإ فیضنو قدیدج
 ءادال انم لك قفوي نأو «لیبسلا اذه يف قفون نأ وج وجرنو ءاندالب اهب عتمتت يلا ةيفاقثلا

 .هتمأو هئيد هاجت هيجاو

 ۷ : «ةريزحخلا»

 © سابع ناسحا روتکدلا

 هنودب ةرثاد نوکت ال يتلا ةرئادلا زکرم يأ ةرثادلا ةطقن هبشت « ةقفوم ةيادب انآ دقتعأ

 ناب .. یدفلا كلملا ةلالج كلذ نع نلعأ اك عستبو حادنب قوس زكرملا اذه نكل ..

 ماعلا فونص عیمج عيجشتلاب یلوتتس امناو .. بدألا دودح دنع ضقت نأ ةزئاجلا هذه

 خیس ةزئاجلا هذه ملا ءاش نإ ببرقلا لبقتسلا يف وجرلا لمألا ره اذهو :ةفرعملاو

 نأ بجي هنطول مدق نطاوم لكو .. مهدالب نومدخ نيذلا لك ميركت يف ةيساسأ دعاوفل

 وجرت لب يبرعلا نطولا راطقأ میم ةودق ةزئاخلا هذه نوكت نأ وجرنو .. همدق اب فرتعي

 .توريبب ةيكيرمألا ةمماخلاب طسوألا قرشلا تاساردو .ةيبرعلا تاساردلا رکرم ریدع س )01 
 ,ةيكي مال تاما اب 1 از ًاقاتسأ تقولا نم ةر لمع د

 فراحثا ماسر ع ia لصاح - م۱۹۸۰ ماع ييرعلا بدألل ةيئاعلا لصيف كلملا ةزئاج لع لصاح -

 .ةيئانيللا ةموكشا م لوألا ةجردلا ن رم يحذلا

 ,تارثلا قيفحتب نيينملا ءاملعلا زربأ دعب -
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 نيقوفتملا عيمج ةكلمملا يف ةقفدتملا ةقلطنملا ةعبانلا ةزئاجلا هذه مت نأ .. دعب لبقتسم يف

 .. لوقحلا ىتش يف هلك يبرعلا ماعلا يف تافاكملا نوقحتسي نيذلا

 ثارت نم يئلصي ام لك ملا ءرثكأ ال ءىراق ةلص يدوعسلا بدألاب يتلص نإ
 خيراتلاك بدالاب ةلصتملا مولعلا یتش يو ؛بدالا يف يدوعس جاتنإ نمو يدوعس

 تاذ ادب ًامييقت ينهذ يف هل مضا أ مو «بدألا اذه سردآ مل يئكلو ةفسلفلاو ايفارغجلاو

 ضعب يف رعشلا ينو ةريصقلا ةصقلا يف ةصاخو ةصقلا يف ةريثكر شابت یرآ اغاو .. . موي

 سفانب ًايدأ ىرن نأ ةمألا ةايح يف ةيويحلا 8 ردقلا هذه لالح نم هوجرأ ام لک .. هیحانم

 اهوجرن يلا ةيملاعلا ةبترلا ىلإ لصب نأ لب ىرخألا ةييرعلا راطقألا يف بدألا طقف سيل

 ..هل

 يف رعشلاب هتنراقمب یتح ًاديدج نول هرعش يف يبيصقلا روتكدلل نأ لوقأ نأ عيطتسأ

 دمح ذاتسالا همدق يذلا ينارغجلا جاتنإلا نأ لوقا نأ اضيأ عيطتسا يبرعلا ملاعلا ءاجرأ

 ثيغ نب قتاع ذاتسألاو سيمخ نب هللادبع ذاتسألا كلذكو :قوفتم ءيش رساجلا

 .لیبسلا اذه يف اماه ًامجعم مدق يدالبلا

 مكحلا عالطا سيلو ديفتسملا عالطا وه وحنلا اذه ىلع ءيش لك لبق يعالطاو

 , دقانلا

 د ۱5۰4/۱/۲۹ يعوبسألا ::ضایرلا:

 : قيقشلا نادوسلا نم كيللا نیدلا حالص روتکدلا

 تفولا سفن فو «لاجألاو راعألا فلت نم ءايدألا عجشپ م ظع لمع اذه نأ

 بتكلا سانال اوجرخأف ؛ مهرصب نمو مهدهج نمو مهركف نم اولذب نيذلا ءىفاكي

 باتكلا ءالؤاه مركي نيح مظعملا كلملا ةلالجلا بحاص نأ كش الو «ةديفملا ةميقلا

 «هرسأب يدوعسلا بعشلا مركب امناو ءنيعمجأ ةيبرعلا ةريزجلا ءابدأ مرکب امنإ نيبدوعسلا

 ةايحلا ةاَدَح مه ماعلا دالب وأ برملا دالب نم اهريغ يفو ةكلمملا يف ءايدألا نأل كلذ

 «جاتنالا اذه نوأرقي نيح ؛سانلل ةايحلا بيطت اذپو «نوعجشیو نوفصي ءاهل نوبتكي
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 .ءارقلا ىلع هرکف رامث ضرعیو هيف رکفیو هللا یلخ ايف نعمتي رعاشلا وأ بتاکلا نأل

 لوط ملقعلا زيزعلا دبع نب ده كلما ةلالج حن نأ هللا لأسأ ناب يثيدح منا

 رمتست نأ لماو «لیبثلا مرکتلا اذهب ةثالثلا باتكلا او ء ةيفاعلاو ةحصلاو رمعلا

 ةيبرعلا لودلاو ةلودلا نمو «فرطك نيثحابلاو باتكلاو ءابدألا نيفرطلا نم دوهجلا

 . عيمجلل یتیفوتلا هللا نم وجرأو ءرخآ فرطك يرخألا

 ۱۸۰8/۱/۲۷ :«ةريزحلا»

 (۱) نوراه مالسلا دی ذاتسألا

 انل رورس عضوم ناك ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةرم لوأل حنمت يتلا ةزئاجلا أبن

 عيمجلل ةدايقلا عضوم يف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نأ رابتعاب .. برعلا نمت .. اعیمج
 مقو نیذلا ةذئاسالا رايتخا ةدوج وه ةبسانملا هذه ف انقار يذلاو .ةيبرعلا بوعشلا

 ذاتسالا تاذلاب فرعنو انم مظع ربدقت عضومو انيدل نوفورعم مهعيمجو مهيلع رابتخالا

 لک ايه لمحنو سیمخ نب هللادبع ذائسألا كلذكو يوغللا عمجما يف انليمز رساجلا دمح
 دق نكلو .. ليوط نمزب تقولا اذه لبق ةزئاجلا هذه ناقحتسي اناک امبنأ ىرثو ییدقتلا
 نيذلا ءايدألا نم كلذك يعابسلا دمحأ ذاتسألاو ًاردقم ًاددح ًانقو ءيش لكل هللا لعج

 «رايتخالا اذه كرابن نحنف ةيبرعلا اندالب يف اضبآ نيفورعملا نمو ةيدوعسلا يف مهب دتعي
 بابشلل ةيذاج نوكتس اهنأ یرن یی ةرئاجلا هذه نوقحتسب نم رخآ الیج یرن نأ ىنمتنو

 .م 1۹٠۹ ماع ةبردنكسإلا ةتيدم دیلاوم نم - . (۱)

 .م ۲ ماع اعلا مولعلا راد ي ع 5

 .هل ًاسيئر نيعو ايلعلا تاساردلاب ةيبرعلا ةقللا مسق سیسأت ىلونو تپوکلا ةعماج ءاشنإ يف مهس
 .م ۱۹١1٩ ماع ةرهاقلاب ةيبرعلا ةفللا ممجمم اوضح ريتا -

 هحیحصتو هلعبضو (عاجش يآ نتم) قیقحتب ماق دقف .. تالا بمكب رکلا ما هئالمز نيب فرع -
 .داقلا ريدقت لع تناك ةماح هیئارت بنک ةدع ثالذ دعب هل تردص م ماع ٩ هرمغو

 ماع رشنلاو قيقحتلا يف لوألا ةيرعلا ةنللا ممح ةرئاج اهزربأ ةماه ةيبدأ رئاوج ةدع ىلع لصاح
 .۸۱۹۸۱ ماع رملا بدألا يف ةيلاعلا لصيف كاللا ةزناجو م ١

 «نیبتلاو نایثاد - (تمادلحم هر طظحاجلل «ناویفا؛ اهرهشأ اباتک ۱۲ ىلع دیزت ةماه تارادصا ةدع هل

 .يدادخبلل و بدألا ةنارضوو ب هةساپلا ناويد جرو س ةتاطوطتخا رداون»  (ثادلخم 4)
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 نم دوصقلا ضرغلاو ىعسألا ضرفلا وه اذه ًاعبطو ءالجألا ءاملعلا ءالؤبب اودتقي يكل
 *ینهنو ةبدوعسلا ةييرعلا ةكلمملا يف انئاتبال قيفوتلا وجرنو .. زئاوجلا هذه لاثما ءاشنإ

 نأ بجي يذلا ديدجلا هاجتالا اذهب قيقشلا دلبلاو قيقشلا رطقلا ءىنهنو نيزئافلا ءالؤه
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ءانبآ نم بضتب ال ًانيعم هل دحي نأو رمتس

 ه۱۰4/۱/۲۹ : يعوبسألا «ضايرلا»

 : 7 قشمد ةعماج يف لالا ملع ذاتسأ يفايلا مرکلا دبع ذاتسألا

 عوبنبلا اهربتعآ يننأل «ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةرايز ىلإ وفهأ تنك يرغص ذنم

 اوشا نيذلا مه برعلا نأل «ةيئاسنإلا ةراضحو لب «برعلا ةراضح هنم تضاف يذلا

 وهو «نورقلا فلتخم يف مانألا نع مهتراضح راونأب ماللظلا الجو مهر اضح راونأب

 تجهباو «رورس می تررس ةوعدلا أبن تيقلت امدنعو «ةسدقملا نك امألا ةرابزل ةصاحخ

 ٤ انأو ؛ يسفن يف جلت ناك يذلا محلا كلذ اف ققحأ قریبک ةصرف 5 « جاهتبأ ی

 نأ ذنم ااف اًمحو ؛اهاحصأ تركشو :ةميركلا ةوعدلا هذه ثبجأ كلذل ءابصلا ةعيم

 ترک ذت ضايرلا ىلإ تلصو الو ؛نيريبك مركلاو دولا نم وحي ترعش ةرئاطلا انب تعلقأ

 اهیف لمر ةبح لكر بتعا يلا ةليمجلا ءارحیصلا هذه يف تعش يتلا ةميدقلا ةراضحلا كلت

 ةثالث مركتل ناجرهملا ! ذيع لافتحالل ريضحتلا ةبهأ يف نحن نالاو ؛بهذلا نم نمنأ

 نومركي نيذلا مه بابشلا نأل لافتحالا اذه يرطأ نأ بحأ يأ «نییدوعس رابك ءابدأ

 نيب عارصلا ىلع نوحلي نيذلا نیرکفلا ضعب تاعبتجملا يف دج انایحا «خويشلا

 نوموقي خویشلا نآل قرفاضتمو ةنماشتم لايجألا نال ؛يیار يف أطخ اذهو «لابجألا

 .م ۱۹۱٩ ماع صمح ديلاوم نع اس )03(

 .م 1۹۴١ ماع ةيروسلا ةعماجلا يف جرخت .

 سفن نم باد الا يف ةزاجإو .م ۱۹8۰ ماع نوبروسلا ةمماج نم ةيعيبطلا مولعلا يف ةزاجا ىلع لصاح

 .ةفسافلل الع تاسارد يف تاداهش سمح ىلإ ةفاضالاب اذه يلاتلا ماعلا يق ةعمالا

 ةيئاصحألا ثوحبلاو بيردتلل يترعلا دهعملا يف ةيعاججسالا تاء ءاصخإلاو ناكسلا ىلع يق لوأ ای لمع

 .(ةدحتلا مألا) ایمآ برغل ةيداصتقالا ةنجللا لبق نم ۱۹۸۱ 94 نم ةرتفلا لالخ دادنیب

 . اهرغو ناکسلاو ءايزيفلا مولع يف ادع ۱۲ يلاوح ردصأ -



 ءابر لاو باتسالا ءارآ نم

 - فورطا ىلع ةيئرم ءایسألا _

 نفلاو .. بدألا سرع

 طلتخي ثيح .. ةيهازلا ةقبعلا اهبلايل ىلحأ نم ةدحاو «ضایرلا# شيعت .. ةليللا [ |
 ءالولا رعاشمب رورسلاو ةطبغلا رعاشم جزاینو .. زازعالاب معرکتلاو ريدقتلاو «افولاب بحلا
 ., مظعلا رابينالاو ةعانقلاو

 بدألاو ركفلا لاجر رابكو .. ةكلمملا ءاحنا يف نينطاوملا نيبالم بقري .. ةليللا
 نوبقري .. حرفلاو ةجيبلا رعاشمب .. ةليلخلا ةيسانملا هذه انتكراشمل انبلا اوتا نیذلا ةفاقثلاو

 ىديب مركيو ةرم لوأل يدوعسلا ركفلاو بدألا ايق جوتي يتلا ةمساحلا ةظحللا كلت
 داورلا رابک نم ةثالث ف ام ! دبع نب دهف ىدفملا كلما ةلالخخأ بحاص

 .. ١ سیم نب هللأ دبعو .. يا دمحأو .. رسالا دمح» ةذئاسألا

 انیرکفمو انئابدا رابك نم ةثالثل ةليللا هذه حنع فوس يلا ةيريدقتلا ةلودلا ةزتاج نإ

 ةيانعلاو ةياعرلا هجوأ نم انيق رمالا ولوا هيلوي اع قداص ريبعتو ةيوق ةلالد يل نيقومرملا
 يدابرلا رودللو يلاغلا بيبحلا نطولا اذه ءانبأ نم ةيعادلا ةفقثملا ةعيلطال ريدقتلاو
 مهدوهج خویش ردقت لايجألاو ؛ مهيلت يلآ لايجألاو بابشلا نولو «مهنابجارب

 لافتحالا اذه رتعآ اذكهو «قرفتلاو ذبانتلا نم الدب نواعتو یماضت كانهف ٠  مهاعأو

 ءالؤام نأ كش الو بدالاو رکفلا بناج 5 عاب الا انبألا هي مرکی لیمج اردا

 ةغللا لاحم ف ةعساو لاعأب 8 ات بید ةزئاجلا هذه اوقحتسا نيذلا ةثالثلا ءابدألا
 رم لع

 هد ۰۹ : ,ضايرلا»



 مهلمع لوقح ي نمزلا رمع نم ةليوط تاونس لالخ هب اوعاطضا نيذلا يدايقلاو
 ةيفاقثلاو ةيركفلا انتايح هعم ترثأ يذلا رمألا .. فورعلا يركفلاو يدألا مهصصختو

 .. ةءانبلا ةريخلا ابنایطمم ةايحلا هذه راهدزا يف كش الو دعاسو .. ءار ءاعا

 ريدقتو نانتما نع قداصلا ريبعتلا تقولا سفن يف ىنعت .. ةيريدقتلا ةلودلا ةزئاجو
 لكل ءايفوألا نيصلخملا انئداق لبق نم ةيناحلا ةعركلا ةيفللا هذه قيرعلا يدوعسلا بعشلا

 يف الثع تابغرلا هذه قيقحتو .. ةيناستالاو ةيراضحلا هتابنطتمو بعشلا اذه تابغر
 نع قداص ريبعت اًضيأ يهو .. ةيريدقتلا ةلودلا ةرئاج مهحنمب نیرکفلاو ءابدألا مرکت

 لوألا رايتخالا نولثمب لاوحألا لك يف مهو .. هينب نم ريدقتلل ةراتخا ةخنلا هذه اننانتما

 ءابدأ اهالعخ نم حشر . ةلبقملا ماوعألا لالخ ىرخا تارايتخا هبقعي فوس يذلا .

 حاس هذکا دق دق الهو .. نورخآ ملع لاحرو نوناتكو ءاملعو نوفقثمو نوركفمو

 زيزعلا دبع كاللا ةعماج يوسنم نم هئانباو هناوخال هباطخ ي ىدفملا كلملا ةلالجلا
 بید وأ ااف وأ اًركفم وأ ناك اًملاع صصختو ماع يذو ةبهوم يذ لك قثبل .. ريخألا

 كش الو هيف بير ال تا ريدقتلاو مرکتلا يف هرود نأ ءاطعلا بيطلا دلبل دلبلا اذه ءانبأ نم

 صرح ام وه اذهو .. لقأ الو رش نکا ال تقو ةلأسم يه عيمجلل ةيسنئاب ةلأملا أ ناو ..

 مهريغ لبق ريدقتلاو ميركتلا مهلمشب نيذلا داورلا ريرقتو ريدقت مهب طبنأ نم هبلع

 نمل «سيمخ نب هللا دبعو يعابسلا دمحاو رساجلا دمح» لضافالا انتذتاسا نإ

 اذهو ةيريدقتلا هلودلا ةرئاجي لوألا رفظلا فرش اوققح مهنآ ثيح .. كش الو نيظوظملا

 ةناكم يف مهعضي اذغ وهو . . داورلا ءالؤمل 4 ةبسنلاب ةرم لوأل خيراتلا هلجسب ميظع فرش

 اوناک مهنأ رون نم فرحأب مه لجسي فوس خيرأتلا نأل . . ةرادح نع اہ: وقح رم

 ةلودلا ةزئاج موهنمو ینعع زوفلاو ميركتلاو ربدقتلا فرش تلان يتلا ةعيلطلا لوأ

 نيمركلا مداح هزیزعلا دبع نب دهف» ميركلا بألا ىدب نيب فقو نم لوآ | هاو ةيريدقتلا

 .. ةعركلا اندالب نمأ بابتتسا ءاول لماحو .. ةيناسنالا فراعملا لجو .. نيفب رشلا

 يف مهقح اولانيل .. ةيجراخلاو ةيلخادلا انتايح تالا يف یربکتا ةكرابملا انتضهن هجومو

 ةيفاقثلاو ةبركفلا انتایح يف ةليللا نم أدبتلو .. ليبتلا يناسنإلاو يبدألاو يونعلا ريدقتلا
 انتديقعو قفتب يذلا يناسنإلا ءانبلا لحارم نم ةروطتم ةخئاش ةلحرم ةينفلاو ةيبدألاو
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 ةفي رشلا ةليبنلا انديلاقتو اتناداعو ةئوروملا ةيراضحلا انمیقو يمالسالا انجبنو ةحمسلا

 ةبحر ةيناسنإ تالاحم اهلك .. نونفلاو ركفلاو بادآلاو ةفاقثلاو مولعلا تالاحم نإ

 ةكلمملا ءانبأ نم تالاحلا هذه داورو .. ةءانبلا ةريخلا تادابتجالاو تايطعملاو دفاورلا

 أذبم مهو .. ریدقتلاو نانتمالا مظعو وهزلاو رخفلاب مويلا نورعشب ةيدوعسلا ةيبرعلا
 نودهاعی امنا ةياهن ال ام ىلإ هللا نذاب رمتسي فوس يذلاو موی ادب يذلا ليبنلا ريدقتلا

 مرکلا ريبكلا عطظعلا نايكلا اذه معدل نيعادو نيهجومو ءانمأ ريح اونوكي نأ اددحم هللا

 يطع اص اکسانم بت ءانبلا لب يك هئاطع ناديمو هصصختو هلمع لام يف لك
 .. هلل دمحلاو روصعلا لك يف هناش وه اذهو

 دمحو سيمخ نب هللا دبعو ىعابسلا دمحأ لضاقألا انتذتاسا ء ینهن اکو اننإ
 وه ريدقتلا نأل مالح نم اًضبأ انسفتا ءینهن اإ .. ةيريدقتلا ةلودلا ةزئاجم رساجلا

 مولعلاو ةفاقثلاو نفلاو ركفلاو بدألل ميركتو ريدقت لاوحألا لک يف وهو بجا مرکت
 ماعلا يف نومركي فوس نيذلا نيرخآلا داورلاو داورلا ءالؤه صخش يف ًالثم .. ةيناسنالا

 .. هللا نذإب ةبلاتلا ماوعألاو مداقلا

 دیز وبا لالج ىه ۱۸۰6/۱/۲۷ : ؛ءاعیرثلا»

 ةفاقثلاو بدألاب انلايجأ ةقالع ىلع ديك أت ةرئاجلا

 .. لماک عوبسأ لالخ رودصلا ةعباتم يهو 4 لی هل تعنص ,, سحو ۰

 اذه يف هارت « بدألاو بیدالاب ةلودلا ماها وه كلذ « ةيرك ةزيزع ةبسانب ءافتحا
 يذلا .. رودلل اًريدقت « اهب تو ىنعي ؛ ةيراضح ةهجاو هيلع غبسي يذلا .. مرکتلا
 اهل تناكو « ايف رثؤتو ةايحلا يف رثأتت نأ تعاطتسا « ةزيمتم ةعومجم « هيدؤتو هتدا
 قلا بيدألا ةناكم يه كلت « ةزيزع ةخعاش .. ايف یرت نأ تعاطتسإ فقاوم
 عقتسم فقي امنإو « سبلي الو سلدي الو + يجادب الو ؛ نیم الو .. , لذديال « هتلزنمو

 ىلإ نیجاتحا رثكأ ام « لعشم هديب .. دئار هنأل ةدارالا يوق <« « قحلا يف الص . ةانقلا

 لهجلا نأو « رون ملعلا نأ كلذ  يقرلاو ريخ ا ىلإ مهقيرط اوسمتلل « هثوض نم *يش
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 . تومو فلخنو .. سماد مالظ

 .. ةدئار ةكرح « هب مایهالاو بيدألا ريدقت يف .. ةلودلا نم ةميركلا ةتفللا هذه نا

 ةسارد بدألاب مهتاماّتها ولعت نأو « يبدألا مهراسم اووحصي نأ « انثابدأل زفاحو

 00 یعمو 1 اًملحتو

 « ىتش بناوجم لاغشنالاب « ةبسانلا نع دعتبا نأ .. ةملكلا هذه يف ديرأ تسلو
 بدألا ريدقتب 4 ةوحص شيعت انلإ : لوقا نا دیرا ااو هناکمو هتیسأنم كلذلف

 يدؤتل « اهمعدتو ابیلع قفنتو ةلودلا اهاعرت تایدتمو ةيدنأ بدأللف . اعم بيدألاو

 . دالبلا يف بيدألاو بدالل الاسر

 نطومو هدهم لو ؛ هيلإ ريشيو « هيلع لدي يذلا « زرابلا هرودو هتلاسر بيدأللو

 . هباستنا

 لظيل . بيدألا مركت يف « بدألا ميركت يهو ؛ ةيلاغلا ةيسانلا ههب ءادعس نحن

 .. دهفلا دب نإ ۰ راثيإو ءافو يف  رعاشمو قلخم نيرئاسلا يدهي ءايض لعشم .. بدألا
 اذهو ةكراشملا اذه اهدعست « ةعرك دی يه « ةردقمو ةحفاصم .. بيدألا ىلإ دمت ىلا

 3 مامه الا اذهو ةيانعلا هذه قحتس ع حلاص نطاوم قحلا بیدألاف 3 مرکتلاو ريدقتلا

 ءارو يرجي .. اًرجات سيلو « اًفظوم سيل وه « نيرخآلل «يضتل قرتحت .. ةلابذ هنأل
 نم ديزملا قحتسن ؛ ةميظع ةلاسر يهو « اراتخم اهيدؤي .. ةلاسر بحاص هنكلو « ءارألا
 اذه قحتساف .. لان اع قيقح هنأل « كلذ بيدألا لات دقو « ءافتحالاو راكالا

 بدألل ازازعا  ءازعألا هتوخإو دئارلا كلملا هفرشيو « هل ماقي يذلا ناجرهل

 . لامالا هللا قمح .ريدقتلاب ريدج هلأل یرودل ءافو ءابيدألاو

 نيدم وبأ حاتفلا لب شه ۱8۰۶/۱/۲۵ © «لیخا»

 ةساحرلاو ... ةزئاجلا

 نم ريبكلا ددعلا اذه عزفم ءيش .. تارادصالا نم لئاما مكلا اذه لهذم ء يش

 .. تالجملاو فحصلا اياوزو ةدمعأ ىلع نوددمتب نيذلا باتكلا هايشاو .. تكلا
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 تسيل اهتيبلغا ناب مزجا ةطشن رشن ةكرح .. ةيعونلاو فیکلا ىلع مكلل حضاو قوفت
 ءارفصلا قاروألا نم تاعومحم .. انرصع ءانبأ هيلإ جاتحي وأ .. رضاحلا انلیج تازارفإ

 ةد ةبجو اهنم هزج ناك نینسلا رابغ اهیلع مکارتو < جاردألا ىلع ةيسنلا ةتهابلا

 . ايتاك عم ةميمح ةقالع هطبرت رشن راد بحاص اهقتعا تاذرحلل

 هثدسفا ةبواز وأ دومع وأ « باتك يفد نيب رئانتم ليلق عادبإ نم + هؤرقن ام

 2 خو حسو تلف الا ليج تاویقت

 مهنيدح نولهاجتب انبابش ء عباطملل هنوقذقیو مهميدق نوعمجم ءايدألا نم انخویش
 .. هرشن يف نوركفي مث نمو اميدق سمي ىتح

 ةفلغألاو ليقصلا قرولا رصع يف ءايدألاو باتكلا عقاو نع قدصب هسملن ام اذه
 ةلودلا ةزئاج تعاج ةقيحس ةيوأه ىلإ ردحنملا عضولا اذه .. لیالا فرحلاو ةنوللا

 .. ناوألا تاوف لبق بسانلا تقولا يف طوقسلا نم هلشتنتل بدآلل ةيريدقلا

 ايف ناك ةلحرم يف يركفلا ءاطعلا يف اولزجأ نيذلا ءابدألاب هماتهاو دهفلا ةمركم

 نم هنومدقیس ام مالا نورظننب رثك ءارقو ةدحاولا ديلا عباصأ زواجتب ال باتکلا ددع

 ثدحلا اذه .. مهئارق ددع باتكلا ددع زواج دف نالا ما مهبراجتو مهرکف صالح

 ةيلابلا مهراکفا مزو ديدجتل ةغلاب ةيلؤسم انثابداو انباتک قتاع ىلع هيف عضت ..

 . ءاطع لزجاو اًعادبا رثكأ اونوکیل ةلحرلا هذه نوزواجتیف لقلا مهئاطعو

 ماعد اوسرا داورلا نم دن الئل اھم :leble هدي لک و + يلي دئاقلا بألا وه اهف

 ةيعراتلا تاظحللا هذه .. ةيبدألا انتريسمل ةيلعفلا ةقالطنالا تناك ةنيتم دعاوقب بدألا
 لهف .. ةيدألاو ةيركفلا ةكرحلاب ضربلل اًيوق اًمجشمو اعفاد نوكتل ماع لک ررکتس

 . !؟ دیدن رثکاو ءاطع رثكأ اونوکیف اثئابدا ءاطع ددجشپ

 ةديدجلا ةلحرلا هذه داقنلا سسلی.نآ وجرا انئابدال مث يذلا عئارلا مرکتلا اذه دعب
 سالفألاو دوكرلا ةلحرم س دل صاف الح نوکتو يدوعسلا بدالل ةمداقلا ةيلاقتنالا وأ

 .. هرظتنن يذلا عدبلا دیدجتلاو .. يخسلا ءاطعلا ةلحرم .. ةمداقلا ةددجتملا ةلحرملاو
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 رودل !ریدقتو اباجعا نوقفصیسو عيمج ا اهب ديشيس ةزيمتم ةلقن نوکتس ةلحرلا هذه

 راشتنالا باوبآ ىلإ يدوعسلا بدالا لجندي نأ ا عاطتسا يذلاو بدال ةيركت يف دهف

 . ةيملاعلاو

 ةيبدألا ةحاسلا دوكر ةيلوؤسم هنولمحيو روصقلاب دقنلا نومهتب ميركتلا لبق ام باتک
 دوجو قحتست يتلا ةديجلا لاعألا نبأ : داقنلا هيف لءاستي يذلا تقولا سفن يف ..
 هذه دعب ىشالتتو قيضتس باتكلاو داقنلا نيب ةوجفلا هذه ..؟ ةعباتم ةيدقن ةكرح

 دجيسو : ةعئار لاعاو نوددحم باتك ابيف نوكيس امتح يلاو ةديدحلا ةيلاقتنالا ةلحرملا

 دعب ام ةلحرم يف ضخمتيس ام ةساردو موقت ةسرام نم مهنكمت ةيعادبا ًالاعأ دقت
 يتلاو - دهف - ةلماشلا ةضينلا دئاق نم مایهالاو ةياعرلا اودجو دقو ال فيك .. مركتلا
 يف يدعاصت طخ يف بدألا اهعم مدقتيف اهتريسم نم أزجتي ال اةزج ايف بدألا نوكيس
 لجأ نم ءاخسب ةديشرلا دهف ةموكح اهب دوج ىلا ةريبكلاو ةعئارلا تازاجنالا دهع

 ۱ ۱ .. هتیهافرو نطولا اذه ناسنا

 هرکف - اوفع  هتاباسح عدبمو بتاک لک عجاري نأ عقوتآ ماع نم لقأ لالخ

 ناك قاروا نم برشو نمزلا هيلع لكأ ام یبنیو  هسفن زواجتي نأ لواحيف هجاتنإو

 نيب لوثلا فرش هل نوكب ىنح يركفلا هعادبإ ايف فقوت ةلحرم ىلإ هتلصوأ اهنأ نظي

 هعاريب طح نم لكل اًميركتو اب رشت نوكتس يتلا هتابيجوتو هماټهاب ىظحيو دهف يدب
 . ءاضيب ةحاسم يف اًرطس

 يف أبت يدوعس بدأ نم هژرقتس ام دجنس اننأب دقتعأ عئارلا مركتلا اذه دعب

 . تارادصالا نم لئاها مكلا اذه يف هنع ثحبلا

 نالبوداب دمحأ ه ۱4۱6/۱/۲۷ : «ةیئاسلا»

 ةرخأتم تءاج ... رلصعا

 ۸ يلاو يف ةطيحا تاسباللاو فورظلل افوقآ مأ ؟ « مونلا حص » يسفنل لوقأ له

 هروذص لاح ريبكلا ثدحلا عم عيرسلا بواجتلا نم ىنكمت
 . كلذ نم ابیرق یتح وأ 4

1 



 ءاج « مرکلا دلبلا اذه ءانبأ نم صاخشا ةلالث مرکتب مرکلا يكلملا رمألا ردص دقل

 ذاتسألاو رساحلا دمح ذاتسالاو يعابسلا دمحا ذاتسألا نم لكل ةلودلا ةزئاج نع كلذ

 یلعآ ىلعو مت دق كلذف مهجاتنإ وأ مهبدأ ميقت لاجم يف نآلا تسلو . سیمخ نب
 اک هينطاوم مرکب يذلا ميركلا ! دليلا اذه يف ةطاس یوتسم ىلعأ لبق نم لب تابوتسل

 . ةوطخ ليم فلألا ةياديو ةوطخلا ان ادب اننأ هللا دمحأو هفوض مركي

 لاح يفو « بدألا لامع يف نينطاوملا نم نيب انلاو نيزربملا مركن انأدب اننأ هللا دمحأ

 قبس ٹیح نطولا یوتسم لع لوألا تسل هدهو ؛ هللإ يلا ةوعدلا لاحم فو 2 ملعلا

 هب انجرخ يلاع ىوتسم ىلع نکل نطولا اذه ءانبأ نم ضعبل كلملا ةلالج ميركت كلذ
 تحنم ىلاو لصيف كلملا ةرئاج قيرط نع كلذو ةيلودلا ةرثادلا ىلإ ةيلحنا ةرئادلا نم

 , ةفلتخم عورف يف ماعلا ءاملع نم تاعومجم ثالث نآلا ىتح

 ةيمهألا نم هل حورلا ءاذغ نأب رعشنو سح اننا ىلع لدي ااف «يش + ىلع اذه لد نإ

 قيس اننظا الو . قباس لامهاب يمقت دق ةيادبلا ناف انأدب لوقأ الو « انتايح يف ةناكملاو

 هجوأب لثمتملا عقاولا عم ضراعتي امم كلذف ءابدألاو بدألا وأ ءاملعلاو ملعلا انلمها نأ

 . مركتلل ةرشک

 عيجشتلا نم ةريثك هجواب ءابدألا انمرک . نيملعملا نم لئاوألا امرك نأ قبس دقت

 ىلع ةلودلا حلاصمو تارازو قيرط نع هعيزوتو مهجاتنإ نم تايمك ءارش يف لئمتلا
 لمعلل منم ضعبلا غيرفت لکشب مهاتعجشو ةيبطلا ضرألا هذه يف ةرئاثتملا تابتكملا
 لماك بتارب ةغيرفنب كلذو لبق نم مرك دق ةثالثلا نيمركملا دحأ لعلو يبدألاو يملعلا
 . لثم درحم ۲ كلذ امو « ييدألا لسعلل

 مبندعاسل ةتباث تابترم تاعماجلا بالطل عفدت ةيمانلا و ةمدقتملا لودلا نم نمو
 لئاسرل ةنوعملاو ءاطعلا لجن ةيمانلا وأ ةمدقتملا لودلا نم نمو . لیصحتلاو ماعلا ىلع

 , ةفاقثلاو ماعلا رشنل رشنل اهلجرأ ىلع بقت نأ لجأ نم ةيمسرلا ريغ مالعإلا

 اب ساقي ال لیئض ردقبف ثدح ناو ماعلا يف دلب يأ يف ثدحي ال كلذ نم ايش نإ
 . ءاملعلاو ملعلا میرکت يف ادو ًالثم برض يذلا ميركلا ءاطعلا البلا اذه يف ثداح وه
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 ىلع ينب يذلا فينحلا اننید نم اهانیدمتسا ةيراضح ةرهاظ ءاملعلاو ملعلا ميركت نإ

 تلاوت كل !ذ دعب مث ٠ ملعتن نأ يأ رقت نأ وه هنم ةيآ لوأ يف هي انرمأ ام لوأ ناكو « معلا

 . ملعتلاو ملعلا ىلع ثحم يتلا رماوألا

 برف ای أدبن الو ةعدبب يأن ال سيمخملاو رساجلاو يعابسلا مركن امدنع اننإف اذل

 بلطب اتل رمألا لاز امو لبق نم هب انرمأ ال اًدادتعا لعفن امنإو انئادقتعمو انعمتجم نعو انع

 ال نيذلاو نوملعي نيذلا ىوتسب له لق ةمايقلا موي ىلإ اًمئاق ءاملعلا ميركتو ملعلا
 دمحنو . نيدتهملا هقلخ اسارت هلعجو كلذب هللا مح دقت نووتسي ال اعبط چ نوملعب

 . هرماوآ س أربثو هتنس عابتال اناده نأ هبا

 نيمركملل اًركشو . بابشلا ةياعر يف ةزئاجلا هذه نع نيلوؤسملل قاعألا نم رکشف

 عیمج ةلودلل ازکشو ۲ مرکتلا هبجوک اوفحتسا جاتا نم مهتمأو مهدلبل هومدق ام لع

 ىلع اريخأو ًالوأ كلما ةلالجلا ازکشو . ةصاخ ةياعر نم هزكارمو ملعلل هيلوت ال اهتزهجا
 ۲ ةباعرلا ملح

 ردبلا دومح .د ه ۱6۰۳/۱۱/۲۳ ۱۷۹۱ ع ةا ا

 ؟ اذان ءالزم

 كلملا ةلالجو ایتایلووسم ءاول لماحو .. اهکیلم صخش يف ةكلمملا عركت ناك اذإ

 امبس اوطعا نمل عئالطك اوریتخا نم صاخشأ يف نيركفملاو ركفلل «زيزعلا دبع نب دهف

 خيشلا يحأ كلذ لاق أك زيمألاو .. لضفألا مهنأ ينعي ال اذه ناف بدألا راقم يف

 اعابت مهرود ينأبسو . مركنلا نوقحتسي ىوتسملابو .. ردقلاب اوطعأ نم كانهف . . رساحلا

 .. ريدقتلاب چرب دنا مهأیطعم قف

 وه ام ىلإ ةقثلا ةلظم تحت انئاطعب عفدت كش نود .. ةيوق ةعفد ميركتلا اذه نإ

 . فرحلا ةلءاسو .. معلا ةيلوؤمل انس رثكأو .. ردجأو .. ىدجأ
 لصافلا نإ ,ركش دودي اعاو .. رمعب اًدودحم نوکی ال نأ .. هانمتا اک مرکتلاو

 . مرکتلا يف ةيقحالا مامأ ركفمو .. رکفم نيب لصفي اًرادج نوكي نأ حصي ال ينمزلا
 و۳



 روصلاب ایم اضبان اًيح اًيبدا ادیصر اومدق نم نيسمخلا نود مه نمو اتبابش يف نإ
 ال .. نیتسلا قوف وأ نيسمخلا قوف مه نم نيريثكلا ديصر نود يناعملاو ةلبخالاو
 .. قرف

 ةدعاق كلذ مقتل هنم ذخان نأ بحي ام وه راعالا يف تینصت نود قاقحتسالا نإ

 تاباسح نشك نع ا!ًديعب قحتسي ال ناو .. قحتسي نمل .. روا نزاوتلا نم

 .. راعألا

 نأ بجي ام یه ةجاجف ال .. اًبضنو .. 7 انيك امدح را تاباسح نإ
 صرح صلخم لك هرعشتسیو .. هرعشتسا ام اذهو .. ميوقتلا ةفك ىلع نازيملا يف حرطي

 ها بف هر نرسم ل نك. هد سن | حور ةعاشا ىلع

 يدراوبلا دعس ص۱۶۰ /۱ YA : «قرب زخا»

 لالش

 ةلودلا هر راح ىلع لوصحلل ماعلا اده 5 اوریتخا نيللا ه هنر ا» ءایسا تاعا

 هکم ص يعابسلا دمحأ  مهو :ةيدومسلا ةيرعلا ةكلمملاب بدألا 2 ةيريدقتلا

 !ضايرلا نم سیم نب هللادبعو رسالا دمحو :ةمركملا
 ةلبصحلا ينغو ًاعدبم ًابيدأ ربتعي .. بدألا ةحاس يف ناسرفلا ءالؤه نم دحاو لكو

 لکو .. نيسمنملا نس ىطخت یتح .هرمع تاونس لاوط اهمدق ينلا ةيبدألا لاعألا ن
 :تارتلاو خيراتلا وأ ءةصقلا يف تناك ءاوس .. هبنکب ةيلح ا ا ةبتكملا ىرثأ دق میم دحاو
 ! تحیلا وأ

 يلدألا طسولل ةأجافم ةلودلا ةزئاج مهحن ةثالثلا ءالؤه رایتخا نکی ۾ .. انه نم

 ةثالثلا ءالؤه نوکیل ءحيشرتلل تحرط بدألا خویش نم ءامسأ ةدع اباكلو «يدوعسلا

 ! رايتخالا نسح : ةلصحم ف
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 کت ةراداو مظنت نع لوئسلا لجرلا اذه دوهج ىلإ ريشن نأ دب ال ,. ءدبلا يفو
 ابشلا ةياعرل ماعلا سيئرلا «دهف نب لصيف» ريمألا وهو «ةكلمملا يف ءابدألا مركت

 ملقب نأ .ةيدألا يداونلا مظنتو نيوكت ف هحاج دعیو : تاوتس ذنم هسجاه ناک دقف

 يف يأت ..ةلودلا نم ةيسر ريدقت ةداهش : ييفلاو يندألا ءاطعلاو ءركفلا باحصأل

 ناسنإلا ركف ءانبو ةيعوتلاو ثحيلاو دهجلا تاونسب فارتعا نومضم يفو « مركت لكش

 ةيمنتلا ءانب نم ريثك يف ةرهاب ةضبن ةليلق تاونس يف تدهش يتلا ةبيطلا ضرألا هذه ىلع
 بلا تفتت نأ نذإ - اه دب الف ةينارمعلاو ةيعارزلاو ةيعانصلاو ةيداصتقالا

 كردملا ناسنالا ةعانصو ةغايص ف ف رشتسي هلال .. سطحو ماه ءاني وهو <« ةي ركفلا ةيمنتلا

 ۱ ملعتملاو يراضحلاو

 - دل اذه يف فراعملل ريزو لوأ وهو  زيزعلا دبع نب دهف كلملا ىعرب امدنعو

 أدب اع ناسرفلا ءالؤف ةن ردنا تاداهشلاو رئاوج ا میلستب ريبكل ! لافتحالا موي

 هذه ةهكن توش هنآ دب الو هرشن يف كراش يذلا ءوضلا اذه تاساكعناب جيهوتب

 . ضرألا لوصح الإ هل ليثم اي يذلا ناسنالا لقع لوصغ لثع ىلا ةرمثلا

 ىلإ هجوتن اننإف .. ًاحورو ءًاركف :ناسنالا ءاطعل ةديجلا ةءاضالا هذه ةرنغ ينو

 اذه ةميقل ةلمكم ةيؤر هيلع حرطنل ,ةييركتلا ةتفللا هذه سدنهم :دهف نب لصيف» ريمألا

 :نیترکفب e ةيۆر یهو همدحتو هان يذلا لمعلا

 مرکن يف رصحتت الف ی ریدقتلا ةلودلا ةزئاج تالا مت نأ :ىلوألا ةركفلا .

ف نينانفلا نم نیجتنلاو نيعدبملا مرکت ًاضیا لمشت لب : بسحف ءابدألا
 و : : یقیسولا ي

 لكل انضاح میرکتلا لاج نوكيا .. نيثحابلا نمو «ءاملعلا نمو .. ليثقلا يفو ءمسرلا

 ! ءاطعم حورو جتنم لقع بحاص لكلو ؛ عادبإ

 ةصق : يبدألا ءاطعلا يف قوفتلا بابشلا زئاوج كانه نوکت نأ :ىرخألا ةركفلا ۾

 | دب الف .ميركتلا لعف بابشلا ءالؤه انمدق نحن اذاف .. ًاثعو ةلاقمو ةيحرسمو ًارعشو

 1 قمعتي و قلأتي مهعادبإو یعاضت مهزفاوح

 0 كل 5
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 : مالكلا رخآ

u ۳ ۰ 
 یا رب و + 1 0 i+ f 5 Cu ی
 ؛ةداحاو ةوطمج افت . قيم اه وص احر نآ ۾ 8

 یاد

 يرفخا هللا دبع ۱6۰۳/۱۰/۲۹ - ۱۹۸۳/۸/۱۷ : طسوألا قرشلا»

 ! ریدقتلا اذ ءاردج ءابدألا

 نأ بعت  نييدوعسلا ءابدألل ةلودلا ةرئاج دقت ةردابم :ةردابملا هذه نأ كش ال
 مه ءابدألا نأل ,مهدحو ءايدألا ال  ًاعيمج نيبدوعسلا نينطاوملا ريدقت لحم نوكت
 هلبخاد ممتا هوجو مهو .. ةقطانلا میتتسلاو .ةركفلا موقع مهو نطولاو ةمألا ءارفس

 هوجو يف ةعورشملا ةحلسألاو .. ةعومسملا تاوصألا مهو ةعوفرملا مالعألا مه هجراخو
 ۱ .ءادعألا

 اذهب ءابرحأ مهو اروجأم اهم مهؤازجو ًاروكشم ءايدألل ةلودلا ريدقت ناك انه نم
 بيطأ اه مدقن نأ اهقح نم بابشلا ةباعرل ةماعلا ةسائرلا يف ةلثم ةلودلاو ءازملاو ريدقتلا
 ةلمح نم مالعالا اهئابدأ هاجت حلاص لمع نم هيلع تمدقأ ال ءانثلا صلخاو ةيحنلا
 .مالقالا ناسحو راكفألا رابح

 ةييبحلاو مییلع ةزيزعلا مهلود ريدقت نم اولان اب نییدوعسلا ءابدألل ةصلاخ ةئنبلو

 يعابسلا دمحأ ةذئاسألا - لوألا جوفلا مهو . ةثالثلا رابكلا ءابدألل ةصاخمو - ميلا
 تاذ مهتلود نم لالجإلاو ريدتتلا اذه محل ًائينه .. سيخ نب هللادبعو رساجلا دمحو
 . لاضفألاو ماعنالا

 لاج دمحم دمحأ .ه ۱6۰۶ مرحم ۲۷ : ١ ظاكعي

 ..ريدقتلاو .. مركتلا يناعم

 بدألا ىلإ اوهجتا امدنع لوألا ليعرلا نم مهناوخإو ةثالثلا انءابدأ نأ دقتعا ال
 هيف نودحي يذلا موبلا اذه يتأب نأ مهدلخم راد دق .. ةفرعملاو ةفاقثلا لهانم نم لاهتنالاو
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 اذه اوهجنا اعاو مییبرم وأ مهل "ابا نم هيجرتب الو :ةلودلا نم ميركتلاو ريدقتلا اذه

 ..ةاك احاو ةءارقلل ىشعو ةيبابش تاحومطو تاعلطت نم ةعبان ةيلخاد عفاودب هاع الأ

 نم هلمحت اب نکلو ةيدالا اهتميقب ال ةلودلا نم ةيرك ةتفل تءاج زئاوجلا هذه نآلا
 ةروصب ةلودلا دنع ءابدألا ءالزه اهلتحا يلا ةناکلا ىلإ يناضالا ریدقتلاو مركتلا يناعم

 ميركتلا عضوم اولاز امو اوناك دق مهلكف .ةماع ةروصب مهينطاوم بولق فو ةصاخ

 .مارتحالاو

 اندالب يف بدألا لیقتسم ىلع  ةزئاحلا سيلو - يونعملا مرکتلاو ريدقتلا ريثأت امأ

 ساسح نانقلاو نف بدألا نأل مامألا ىلإ ةيوق ةعفد هحنع يلاعا ريثأت كش الب هنإف

 .رخآ ءيش يأ نم رثكأ سيساحألاب رثأتن نونفلاو

 لاج دمحم حلاص ه ۱2۰2/۱/۲۷ ::ظاکع»

 ةملك الو

 .. (مدقلا ةرك) دصقأ ةضايرلا عم ةيساق ةكرعم دعب بدألاو رکفلا رصتنا حنو

 ةيضالا تاونسلا رم یلعو .. يبعشلا ماعهالا اذكو يمسرلا مايهالا ةرادص يف هتناکم ذحأ

 باجعالا تبطقتسا .. ةبوغرم ةنتاف .. ةيبذاج رثک او .. ةوق تكا (مدقلا ةركذ تناك

 مامأ بدالاو ركفلا مجارتف ٠ امت هيف ركفلا حيصأ نیز يف ةقطاعلا ىلع تلونساو

 نم ريثكلا ضیا نو بیا تامالع نم ريثكلا امف نيعب رظنی (يوركلا فحرلاز
 .. ةرادصلا يف هتيقحأ نلعي نأ بدألا | اف لواحم ةليوط تاونس تناك دقل .. دا

 نكل .. يوركلا بخصلاو يئانغلا نفلاو ةدالاب ةمحدرلا تاحاسلا يف ةناكم نع تحي

 .. ةيفاعلاب ةمينغلا نم یضرف (بدألا) الا ءىش لكب ةمحدزم .. ةمحدزم تاحاسلا

 نأ نكمي ال سوؤرلا نأب ًاعنتتم .. تمصب لمعي ةحاسلا فارطأ ىلع «ةناکتسالا» يضر

 يذلا مويلا يتأبسو .. نايسنلا ابيف لوطي نل ةلحرم اهنأ كردأ دقل .. مادقألا يف حیصت

 رکفلاو بدألا ةميقب كاردإلا هيف ركب يذلا ميلا .. بدألا نع لاؤسلا هيف رثكي
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 لخد يضالا عوبسألا ينو اذهل .. وقلاو مدقتلل ساسأ .. ةيئاسنإلا ةايحا يف ساساک
 لالتحال ةتباث یطخم ريسي .. هراصتنا نع نلعي .. فوفصلا قرب تاحاسلا لك بدألا

 ةيبدألاو ةيركفلا انتايح ءارثال هعفدتو ًاببعشو ًابمسر ةلودلا هفزت .. ةرادصلا يف هتناكم
 بدألا يحت كلملا ةلالج اهسأر ىلعو ةلودلا تناك سمأ .. قيرطلا ةرانإو ءاطعلاب

 ملل و
 ابدأ اناجرهم بدألا عوبسأ ناک دقل .. هتناكم ءالعا هاش نم ام لک لذبتو .. همرکتو

 رکفلا نأب اهنم ًاک اردا .. يبدألاو يركفلا ءاطعلل اهتیاعرو ةلودلا ماها هيف دكأت ًايركفو
 اوسني نل ءابدألاو بدألا نأ كش الو .. يناسنالا مدقتلا يف ةر ةزيكر بدألاو

 ىلإ بدألاب تعفد ىتلا ةريبكلا ةوطخلا هذه للصيف ريمألا اهنسار ىلعو بابشلا ةياعرل
 . ةرادصلا ناكم

 يثراحلا يبارعلا دعاس .د ج ۱۰/۲/۱ «ةعماجلا ةلاسرد

 ةراضملا عم راوح ۹ خب راتلا عم ءال

 ال ضعانلا بدألاو .بوعشلا تاراضح لبقتسع قيقحلا صاهرالا ره :بدألا
 ,ةيناسنالا ةراضحلا قابس يف رثؤي نأ عيلعتسي قالخ بعش جاتن نوكي نأ الإ نكمي
 فلتعو دات الاو ةعانصلاو ةعارزلا ۴ ةلب وطلا انتماق نع ثدحتت انك ةليلق مای .يتحو

 یه ةريغص هةماه» اهیلتعت ةديدملا ةماقلا هذه نإ لوقت انكو :ریمعتلاو ةيمنتلا ةطشنأ
 مغر (ةذاش» ةجيتن كلذ انريتعاو ,ريبكلا يداملا زاجنالا مجح عم بسانتي ال يذلا ركفلا

 بوعشلا تافاقثو تاراضع كاكتحالا يو ملعتلا يف صرف نم انبعش هشيعي ام
 اهنإ :نورعنآ لاقو .. ركفلا لطعُي ةداملاو قیدالا ةزفقلا اهن] : ضعبلا لاقو ءىرخألا
 الاغ يلارمعلا يسحلا زاجنالاف «يركفلا روطتلا عم يندملا روطتلا ىابسل ةيعيبطلا ةلصحلا

 لدا داك امو ؛ةساتملا ةينمزلا ةصرقلا مسخ نم يناقتلا يونعلا زاجم الا لع قوفتي ۳

 يذلا رارقلا ءاح یتح ةرصاعلا ةيراضحلا انتماق يف ذاشلا قلا كلذ ریربت لوح لوطب

 < ثيدحلا ةكلملا خيرات يف ةرم لوأل ةيريدقتلا ةلودلا ةزلاج تنلْغأ ذا :ءيش لک مح
 .اليوط اتقو ءابدالاو نوفقثملا اهرظننا دقو

 ةلحرم داليع فیصحا ناذيإلا وه  ةيلبقتسمو ةنهار ةيواز نم  ةزئاخلا نالعا نإ
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 ىلإ هبانلا رشؤملا نوكي نأ نكمب كلذ نأ اك ,نیرکفلاورکفلبةيلا قيمعت يف ديزت
 يف ربكلا هلأش هل حبصيس يركفو يتفو يفاقث لعافتل ًاباصخإو ةبويح رثكأ خانم ليكشت
 ةيهازلا ةلوتفملا ةديدملا ةماقلا هذه یوف ةريغصلا ةماضا كلتل ةذاشلا ةيعضولا ليدعت

 . ةوقلاو طاشنلاب

 دق داورلا ءابدألا نم ةثالث كانه نأ ىلع اهانعم رصتقی ال «ناجرهلل» ةلفحلا هذه نإ

 ًانعرات هلعجن نأ داكن ىتح یادم يف ًاديعب بهذي رمألا ناو ةيريدقتلا ةلودلا ةرئاج اولا
 . ةليمجلا ةبيجعلا ءارحصلا هذه يف ةرصاعم ةئيدس ةيفاقث ةضبل ًاديدج

 رصانعل عفد كلذ نم مهأ - - وهو م يذلا زاجنإلل ةلودلا نم ةكرابم وهف

 .متي نأ نكمي ايف يعولاو عادبالا

 يذلا انيران مجحم يأت ةمداق ةيفاقث تادالو مامأ كلسي نأ دب ال قيرطلا نأك

 .قفألا انمامآ الع يذلا انلیقتسم مجحيو «نمزلا زنتكي

 ۰ ناك يتلا ةيفاقثلا تاونقلا يف ءوضلا زيكرتل ةراشإ الا اهارن ال ةزئاجلا هدهف
 | -انل ققحتيس هنأ روصتن نأ بجي مويلا ذنمو .لسكلاو ءانعولا نم ليلقلاب سيل ءيش

 ةوق عم «لقسلا» ةوف ايف نزاوتت ةقسانتم (ةّيوس» ةراضح رخافتف ءديرت ام هللا ءاش

 ءادرلا كلذ اع ملخن نأ دعب ىرخألا بوعشلا ىلإ اهموب حر نأ انکم و .هدسحلا»

 لبقتسع انصاهرإ قمع یدم ام وأ کفن فيك + : لاس امدنع لجخلا نم كيمسلا

 اوعاج نیذلا «فويضلا» نوفقثملاو نورکشا ءالزهو ؟اندالب يف ةثيدحلا ةراضحلا

 يدوعسلا لقعلا ةلاح مهيوعشل نولقنيس نيذلا مه .. ناجرهلا  ةلفحلا اننوكراشي

 ركفلا نأب یوعدلا  مويلا دعب ممسن نل اتنآ ودبيو .هلبقتسمل مهتاروصت نوحرطیسو
 يهو - الوا - فراعتلا يه برعلا نيفقثملاب ةلصلا هذهف .لوهحم جراا يف يدوعسلا

 يدايقلا رودلا مم يعيبط بسانت هيف اذه لکو .ًايناث - مهناولخ حایتجاو .میتفمدآ وزغ

 روظنع يمالسإلا ماعلا ىوتسم ىلعو ءةقطنملا ىوتسم ىلع اندالب هبعلت يذلا دئارلا
 . لمشأ

 حصي نأ انيلع رثكتسي وأ :رودلا اذه ىلع اندسحي نيركفملا ءالؤه نم دحأ نم امو
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 نحنو .نوحفاصي بعش ياو «نوأطب ضرا يأ نوفرعی مهف + ةقماس ةقاقلو ريم رکف انل

 .مهلبقتسو انلبقتسم اکو ٠ مهو ال ًاوهز هلوقن اکل .ءاليخ وأ ًافوشت كلذ لوقن ال

 اذهو «لوألا ةيرعلا ةراضحلا داليم تدهش يتلا يه لاح ةيأ ىلع - ضرألا هذهو

 لك يثو ,ءاغلاو ةايحلاب اهدهعتو ركبلا ابتسرغ ىعر يذلا وه - ءيش لك مغر  بعشلا

 اهتباحسو ةيبرعلا ةرامضحلا باعيتسا لعحت امو تضراتلا انتلوؤم ةرئاد مسوي ام اذه

 يلا یرخألار ؛يبايسلا رودلا ربع اهدع ىلا ديلا هذهف .ذب هنم سیل ارم انل ةيسنلاب

 اف .ةكرتشملا ةريبكلا ةيلوؤسملاو یاعالاو بحل نادي امه ةيراضحلا ةمهلا ربع اهطسبن

 مويلا وه «دحاو موي يف الإ انمدن امو فطلس يلوستم الو : ةماعز بالط ام موي يف انك

 لابج ىتحو اقرش دنفأ نم دتع تناك يتلا ةيمالسإلا ةيروطاريمالا هيف تراپنا يذلا

 لقعت وأ ةرونملا ةنيدملا يف ةيروطاربمإلا كلت ةماعز ىقبت نأ انمبب نكي ملو .ًابرغ سنارلا
 انينعي ناك يذلا لب ءابرغلا يف سلدنألا وأ .قارعلا يف دادغب وأ ءماشلا يف قشمد ىلإ

 دنمآ الإ مویلا ةلود امو .ةيمالسإلا ةراضحلا ةنايصو ءيبرعلا دا ةياعر وه امئاد

 كلت يف مهدادجا حومط الإ نآلا ضرألا هذه بعش حومط امو «سمألا ةيروطاربمال
 اندرأ انکلو طلستتو ربت ةوق نوكن نأ ديرن الو اندرأ ام نحنف . ءایضلاک ةعطاسلا مايألا

 دق لوألا ةراضحلا ةرذب تناك اذاو . ةراضح لسرو «رکف طئاسو نوكن نأ دی رو

 نانع ىلإ تدعص يتلا اهرثانم دیبشت يف انعم اوکرنشا دق برعلا انتاوخإ ناف انه تن

 ةحيحصلا تاراسلا ديدحت يف مه انوع نوکن نأ الإ ديرن ال مويلا نحتو .ءامسل
 ناف + یضم يذلا خيراتلا ةغ غايص يف اعم انلدع و (ةمداقلا ةكرتشملا انتراضخل
 انزال ضرألا هذه يف نحن .ثيدحلا دحاولا انحيرات رصانع مهعم رامن نأ الإ ديرن ال

 دسحلاك نملسلا نأو ءةدحاو ةمأ ةيبرعلا ةمألا نأ هادوم يذلا ميدقلا داقتعالا ىلع
 ديع حرفب ناك اکف .ىمحلاو رهسلاب دسحلا رئاس هل یعادن وضع هنم یکتشا !ذإ دحاولا
 ادیت امدنع حرفن نحن : ةيمالسالا ۱ ةكلمملا فارطا يدبب قشمد يف ناورم نب كلا
 ةيروطاربمالا ددّوسب ديشرلا نوراه حرفی ناك اکر ,ريبكلا نطولا ءازجأ يف فاو لفالقلا

 اکو .مهراطقآ يف ريخلا دوسيو برعلا ربعي امدنع حرفن نمت ءديعبلا اهدادتماو ةيمالسإلا
 يكبن نحن ٠ هقزعو هدوقفلا سودرفلا» » عايض فئاوطلا خوبشو سلدنألا ءارمأ يكبي ناك

 ناك ايكو . مهقعض , ىمعتي و , مهن اطوأ بوتو : نود رسمی و برعلا لتنفب امدنع ًاضبأ
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 فلاب رهظت ةيبرعلا ةطيرخللاو توع نحن ؛ برعلا روغن ىلع رهقلا نم عطقتی ةلودلا فيس
 . موي لکو « ع ويسا لکو رهش لک ةروصو ةروص

 لوألا روا دح خي راتلا يف روغي نایک ءهبعشلا اذه : ةلودلا هذه ۰ خر لا هذه

 دن نايك اضيأ  هنإ .ةيمالسإلا ةراضحلا ةمخل يف لوألا طويلا دح : برعلا سنجل

 ؛ءاخإلا ةدوعو فدحولا ةدوعو :ةرقلا ةدوعل ءارضخلا لامآلا ّدح ليقتسملا ف هعارذ

 ثاربلا نم لمحتب رخ انايك نورت له .ديدج نم ةيمالسإلاو . ةيبرعلا ةراضحا ةدايسو

 ؟بعشلا

 م ا 03 00 مارك لا ا ۲

e ۰6 5 ی ۰ 0: 5 تم  

 اكرام ةكبب يدل سانلل عضو ع لوا ناك تا نم :تارقلا ف ةيإ لوا

 .ةنها لا ةفيظنلا انققاومو : هب راضخلا اتلاسرو هی راتلا انتسب

 ةوقلا لئاسو امل عمجن يلا ةديدجلا ةريبكلا ةلودلا هذه مويلا ممل دشن نحن اهو

 أمو «هللا ءاش نإ كلذك نوکتسو» اف ةيبرعلا لامالا یوتسم ىلع نوکت نا نم اکمل

 ةبراضح تایلوژسع ءاقتلالا ومن ةمساحو ةيئرج ةوطخل نيشدتلا الا اذه يفاقثلا ناج رهلا

 مالسإلا زع لجا نم ؛برعلا ريخ لجأ نم ةمداق ةيعيلط راودأ قانع ومنو .ةديدج
 .نیملسلا و

 ينعي هنکل یترلا ةيرودلا تابسانلا نم ةبسانم راهشا انل ىتعي ال ناجرهملا اذه

 يعاولا راوحلا ةماقا ًاضيأ ىبعي هنا .ةوقلاو حلاو لمألاب ةكيلم ةديدج قافآ وحن حاتفنالا
 3 3 ا

 .ةراضحلا عم عطقني ال يذلا ءاقللاو ءخيراتلا عم

 يعاولا انراوحل ىلوألا زومرلا مه سیمخ نب هللادبع «رساجلا دمح « يعابسلا دمحأ
 ةريسملا دئاق «ینبنو «نطولا «یتبنو « مهثنبن .ةراضحلاب مئادلا انئاقللو خي راتلأ خم ديدحلا

 .ةيلوؤسمللاو :رودلاو :ةراضحلاو ؛ خيراتلل قمعلا ثعبلا اذه ءارو ناك يذلا

 يلراخا يئارعلا دهق .د هه ۱4۰6/۱/۲۷ - ۷۷۵ ع :ةماقلار
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 مرکتلا تاحاس يف يطو

 ةقبفح تدلو یمالاب ينطو يف
 مابالا ةيقبك سی ع يو يو

 ةقر هوسا ِف

 ءافص هليل يٿ

 يركف حرف يبطو ف

 ةملكلا ناجرهم لجأ نس جوملا اوءاغأ أ سلب ينطو ی

 و راصحو هفرعمو ةو يتطو 5 ةملكلا

 اونجس ناسنالا اورداص ء«فورحلا اولاتغا يبرعلا انلاع نم ةريثك نكامأ نم كانه

 .ريبعتلا ةيرح اوقحس اك ريكفتلا ةيرح

 .هضرأ يف ناسنالا محو اوقزم .. ىرخأ نكامأ يف كانه

 .هركف فورح اوبلص اك

 نومرتحيو هيأر يف ناسنإلا نومرتحي میل ةملكلاب لافتحالا حرف اوماقأ ينطو يف
 .هتملک ي ناسنالا

1Y 

 .رون تالالش يطو ي

 .نيثحابلا مارتحاو نیرکفلا مرکت ىلع هتوصب حتفي ليج ينطو
 .یدشلا قبعيو جيرألا رشتي يبطو
 تالکلا قناعتت ءفورحلا مسن يتطو
 «قيرطلا لعاثم اودقوأ ينطو
 .ةردق ناسنإلاب نا الا قب

 دحن عناص ناسنالاب ةودق ناسنالاب
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 عمسب مل ءراشب اهمظني مل يرتحبلا اهلقي مل .يينتلا اهدشنب ل رعش ةديصق ينطو يف

 یشعالا اب

 ساسح الا قمعو رعاشلا یفدو بولقلا ضين اهفورح رعش ةديصق
 ةايحلأ رکفو رکفلا حرف يف تقناعت يلا ةليمجلا يياعلا لكل ءافو ةديصق

 ديحوتلا ةیار اوعفر أك ركفلا ةيار اوعفر ينطو يف

 .ةملكلاب دحتاو ةملكلاب رشتناو ةملكلاب ماق ريبك نايك خمشي ينطو يف

 ىلع تقالت ةمأ لماعتلا ةيناسنإ ةوبألا يفو ةوبألا ىنعم ةدايقلا يف ىرت ةمأ ىنطو يف

 ةفرعلا باحر ىلإ ةملكلاب اهدوجو دوقت ةمآ ةلماشلا ةفرعملل ديسجت ناميالابو نیا ةفرعملا

 ناسنالا ةمارك لجأ نم ناسنالا ميركت لجأ نم اهدغ يف اهموي رصتنبل
 نيرياصلا ردق ةاناعملا نإ : ليوطلا اهضرات ربع هكلردت ةمأ

 نيفراعلا ليبس هللاب ناعالا ناو نيركفملا قيرط ةوقلا ناو
 ةفرعلا ةيادب تاذلا عم قدصلا ناو

 ,هلک دوجولا اذه ةقيقح- ةفرعملا ناو

 ناميالاو ءالو ةبحماو رکف ءالولا اهب قمعت ةزراب تامالع اهلابجأ رتاقد يف طخ ةمأ

 .ءافولاو ءاقبلاو ءافلاب قفدتي ارب
 ةقيقح لايجألا لكل اهکولس يف طخ ةمأ

 حجب دق ةرقلا ناو ؛ةردقلا يف ةوقلا ناو ةركف ةقيقحلا ناو ةقيقح بلا نا : لوقت

 , باوقلا

 بولقلا عم بلا نكلو
 ةبحم بولقلا ةغل يف ریدفتلاو

 و .e ةدرم ناسنالا قمع
 ةحرغ ةايحلا نادجو ينو

 ةريزحلا سامخأ ةعبرأ يف يمارتلا اهدوجو نا :لايجألا لكل لوقت نأ ديرت ةمآ

 0 رکفلاب بصتنا امنأو رهقلا ىلع مقي مل ةيرعلا
 نأ ديرت ةمأ ناميإالا سوماق ركفلا نأو ةوق ناميإلا نا :لايجألا لكل لوفت نأ ديرت

 نم نأ : لوقت نأ كيوت ةمأ ددجتملا اهءاقبو مئادلا اهدوجو دلوم اهموي ف خيراتلا دهشب
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 هلل تناکو ةدارا هلل تناك ءارضخلا اهلوهس نم ةقهاشلا اهابج مش نم ةثفادلا اهلامر

 ۱ ۱ .ةلاسر

 ةريصب ىلع هللا ىلإ وعدي ةيقابلا ةَيَما لمح ةيناسنالا ملعم اطخ كرابملا اهيداو نم

 ةاعدلا توص قحالتيو نذالا بصنتو ةبعكلا خمشنو یر عفت رت اهضرأ قمع نم
 هللا لا

 تقاوم اهحيرات يف

 رمغي لوهسلا لك ىلع ىمارتب لمآ اهدغ يف ةراضح اهعقاو يف ةقارشإ اهرضاح يف
 ةفرعملا دطوب ةقيقحلا رشنب داجنلا

 نيركفملل موي امف ركفلل موي اهيف ةيلاغ اهمايأ لكو ةيلاغ مابأ اهماوعا :ةعانزر» يف
 ةوق ةفرعملاو ةفرعم اهراسم يف ةملكلا نأل ةملكلل موب

 فقولا شيعت يتمأ فقومو ةملك هقمع يف ناسنالاو ةملك ةقيقحلاو ةملك معا
 ةصق مرکتلا تاحام يف فقوللو
 ةدصرألا باحصأ نم اونوكي مل .تارالودلا نييالم نولمحي ال ةثالث ناسرفلا

 لاملاو داصتقالا لاجر نم الو ةريبكلا

 نولوصيو هب نولوجي ذوفت باحصأ اونوكي م
 ةيسقق كالم اوناك ةئالثلا ناسرفلا
 ةملك باحصأ

 ةركف اهولدح

 ةقيقح بوردلا اهب اوءاضأ ةفرعم اهورشن
 ةدايقلا مازتلا دسجت ةمألا ةلاصا کز ةنال لا مركتلا تاحاس يف فقوملاو

 راصتنالا ًاهاز داعألاب اضم اخيرا لايجألا ىلع صقت ت

 هنازاجنا ةمدقم يف ةمألا رکف عضو موي هتريص ديد یلعو هشت ةداعإ ىلع ارداق

 ةي راضحطا

 ةيضق :مركتلا تاحاس يف فقوملاو

 ةدئارلا تاقيقحتلاو ةئيضملا تایکلاو ةفزانلا فورخا لك ةيضق

 ةينضملا ثوحبلاو ةريشملا زومرلاو
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 بولقلا قفحت .رعاشملا دحتت ينطو يف

 يلاعلا قئاعتت

 دعاوسلا دتشت

 ةريسملا رمتست يطو 8 3 ةريسملا قلطنت يتطو 2

 ةمقد

 نع تح ةيلمع یه اعأك هضفر لا وأ ماعلا ةغايص ةداعا ىلإ ةوعدلا هبشي ام كانه

 .ليدب

 نوحطلا ناسنالا اذه نع نوثحبي ةكباشتم ةوطنل ةحضاو ةءارق لالخ نم مهنإ

 .هبئارغ وأ رصعلا بئارض زربآ نم یه ةريثك تارابتعا طسو عئاضلا ناسنإلا

 .ةرورضلاب ددحم ريغ ءيش نع ثحب ةيلمع

 .نيثحابلاو نیرکفلا نهذ ي اصضاأو حبصل ار هنکل

 وأ ةردق ًانايحأ أ قوفت ةلهذم ةروصب روطتي ماعلا | نأ لاقي نأ فورعملاو روركملا نم

 .ًايناسنإ ًارضحت ةرورضلاب ينعي ال ريبغتلا وأ ريوطتلا اذه نكل ناسنالا تاريدقت

 ناعاو ةفطاعو بلقو لقع ةراضلاف

 لام ماعلا يف يف ةياورلا ؛باتک لواح يذلا سرافل | لصي نأ بود راظتنال لوطي أحمر

 نأ كئلوأ ديري امنأك يئائيس وأ يف يئاور لمع نم رثكأ يف هودسم نأ تانيعسلا فصتنم

 .لمألاب ماعلا اوحيرب

 دكؤي وأ لوقي ءيثلا اذه اباضقلا كباشت يف ًانايحأ طقسب هنكل ماه ءيش كانه

 لإ دئاق نمو زجاع ىلإ رداق نم لوحت يذلا ناسنالا اذهف هوع ةريسم يف ناسنإلا اطخ
 ىلإ ىلإ وأ مقر ىلإ لوح اذام هرصع دجم ةق يقو هتراضح قمع يفو هرصع ةلجع يف دوقم

 .تابجاولاو تارابتعالاو تامازتلالا لكب موكح هنأ رصعلا «ةنيكم» يف ريغص راسم
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 دق ناسنإلا اذه نأ مأ هققحن نأ عب أ ميطتسن الو ًالثم هفرعن ةقيقحلل رخآ هجو كانه له

 نأ ةزيرغلا عف عفادب ديري يناسنإلا دوجولل رخآ اهجو ةمن نأو هيف ام لكب رصعلا ةباتر لم

 .رخآلا بالا رخ نأ لعر هل ره فشتکی

 مآ هتراضح طخ ريبغتل ًاديهمت هتايح بيلاسأ يف ناسنالا ريغي نأل لایحا كانه له

 عوضوم وه اذه مجارتلا ىلع ةردقلا هعم كلي ال يذلا قزألا ىلإ لسو دق ناسنإلا نأ

 جهانلا ىوتسم ىلع حرطي عوضوم وهو نيبضاملا نيماعلا لالخ رهظ باتك نم رثكأ
 رکفلا هقمع لأ نكمي ام لدحلا لالحخ نم كرت أ ديرت ناعما نم زاك یدک

 هراضرلا نأب ینرغلا رکشل نم فارعا وهو قا رطأ ةعايص ةداعا | نم يبرغل

 .ةراصمملا مرهم يئاسنالا -ايفنتل هلا لئاسو ف ام طخ كانه ۳ ماه دوحو

 رظنلا ةداعإف مث سو ةيداملا اهناراسم يف ةراضحلا دوجول لوألا ةيؤرلا ین ادب أطخلاو

 لماعتلا ردح ن نأ دعب ام ناک انا نأب برغل ا فرعی نأ نكمي یتح لایجا ىلإ ج حاتم

 رکفلا لصي لهف يناسنإ اللا كولسلا نم بيهر ىوتسم ىلإ لیلا اذه نيب يفاسنإلا

 يردأ تسل ةعانقلا ةطقن زواجتت ةلحرم ىلإ أموي يبرغلا

 :رعاشلا لاق : سض ةلعقن

 لمأ الب قاتشمك ءاقللا نم لمأ ىلع قتاتشم ةبابص امو

 نصا هللادبع هاك 2/9/1 ::ةریزطا»

 ةمألا نم ءافو ةرئاجلا

 هستردف اهطعا ۳

 مدقتلا باسا نمو .- مدقتلا و هک نیا یحست م ممالا ن ىعقاولا روظنملا يف

 ف بدأ ی ةيعشتملا ةایخا نونف ج ۳ . . زو ی دب ململ 0 ( ماعلا ) ةيساسألا

 ددعت امدنع كنأ الثم .. یرعا ايال تايعشتلا هذه نم لكلو . خيراتو داصتقا ..
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 ورلاو .. ةصقلا .. حرسلا .. دقنلا .. رعشلا : لثم .. ةريثك اهدجت بدألا بورض
 لع لالظ الو :٠ بدألا هح تحت لظتست يلا یرعالا تايمسملا نم كلذ ريغو

 .. ىرخألا نونفلا تابعشت '

 ةفداص ةروص ةمألا ءاطعإو .. مامألا ىلإ ةراضحلا ةلجع عفد ءايشألا هذه نأش نم
 ةبشحم ىلع هفقأو تلثم ىلا راودالا هذه تالاحا یتش يف راوداب .. هيلا تلصوت اع

 .. ترم اذهلف .. یوتسلا ةشه ةيفلحخ نم غارف نم تات ل اهن دبال .. يتابحلا حرسلا

 ةمالا تعاطتسا لاو .. ةمالا تذغ يلا .. ةعفانلا ةرفلا تاذ تاءاطعلا كلذب دصقا

 .. يلاعألا ىلإ عفري ملسک اهذخأتو ابيلع ءيكتت نأ

 هنأب رک ذب نأ ۽ قحتسي اش مدق نم ىلإ اد اهرظن .. ايلعلا هداقلا أ يهو .. ةلودلاف

 ناک اذا ., ياس سو .. مدقتم ردابم نيب یرف ۷ 2 مدقتلا 5 عام le ناک

 عيمجلا حلاص يف لمعلا

 لا ری ی تافاقثلا یتش معن ناو ۱ ا نوكت

 .. دالبلا هيلإ تلصو يذلا يراضحلا روطتلا

 .. ميلعتلا . . داصتقالا .. بدألا . هسایسلا . . نفلا يف .. مدخن نم مرکت

 . البقتسم كلذب دعو دق دهف كللل ةلالخلا بحاص تأ اك .. للئد

 نمل ةمألا نم ءافو كلذ یرآ ينإف بادالل ةيريدقلا ةلودلا ةزئاج يف يبأر امأ

 مدعو رارمتسالا ىلع ءابدألل اّفاح نوكتس اهنإو ةفرعملا ليبس يف ینافتو هتردق اهاطعأ

 يشو .. عمتجلا يف رشابملا ريثاتلا اه تاءاطعلا تناك ام ىتم .. لبقتسملا ىلع فوختلا

 .. تادسلاو یرخ ال مولعلاو هبدألا تاالاجر نم نيريثكل لؤافقتلا تطعا ةئفل

 عيبرلاو داوعلا نيب يبدأ شاقن نم هلوح راد امو .. لباق ايرث ةديسلا ناويد لاثملا ليبس

 . دالبلا ف ةرعاشل لوألا تاويدلا هنألو هللا ًاهمحر 5

 و .. دك دعب الإ هلصي مل لمعلا بحاص نأ ىلع ًالولدم يطعي .. نسلا لماع
 ۳ . مكحلا نوكب انهف ةداعلل اقرا د المع كانه ناک اذا الا . !ذج حیحص
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 اذه نأ دقتعأ الو .. ةيركفلا ةلحرلا يف ةلقن وأ .. ةيفاضا ةدئاف مدي لمع أم او اروهن

 .. ليثغلاو لاعیت الا ةرطبسو هی دیقسا داعتب ال 1 ةينألا هژحربا يف 0 رتاج

 . ةلاقملاو .. ةياورلاو .. ةصقلا مدق .. نينافلا فراش باش : يعايسلا دمحا ( ز

 . كلذ نولهجب اوناک سانأل (ةديرفا) شیرق يف بابشلا امآ لاحم ا حسفو .. ةفاحصلاو
 لوأ سسأو (ةجاتحم ةحاس يف هملع ضرفي نأ عاطتسا ماع : رساطا دمح |:

 رعاشو .. فرطب ءىش لك نم ذخأ .. ةملکلا ىنحمب بيدأ : سيمخ نب هللا دبع [ :

 . ةملكلا ةحضص لع ظفاع .. تیصح

 نيديمحلا هللا دبع دعس fof ۷  ةعمادلا ةهلاسر»

 لوبقلاو ریدقتلا عضوم مرکتلا

 نأو . لوبقلاو ریدقتلا عضوم ءابدألاو ءاملعلل هللا اهققو ةلودلا معد نأ كش ال „
 ماههالا اذه ىلع لبلد ربك ال عوبسالا اذه يف ةبسانملا هذه مظعملا كلملا ةلالج فی رشت

 نم اًقداص هللا وعدي نطاوملا لعمت ةمركملا هذه ىلإ  ينأر يف - نطاوم لك ةرظن نأو
 اومدق نيذلا ءابدألاو ءاملعلا ميركتل ءاطعلاو معدلا نم ديزأ انرومأ ةالو قفوي نأ هبلق
 زفاحو اهدعب ام اه ةزاتمم ةيادب يهو تايحضتلا ىلغأو تامدخلا لجأ مهدالبو مهنيدل
 ای كلذل نأ كش الو لجو رع هللا رمأ اك الماك هرودب مري ماعو بيدأ لكل ديج

 يتوق اعاضم اهجاتنإ یوقیو اهطاشن دادزيل اندالب يف ةيدألا ةريسملا معد ىلع اًريبك
 . هللا نذاب ةعناي اهرامث

 حجارلا دشار .د ه ۱۸۰6/۱/۲۷ «ظاعع»

 یرقلا ما ةماج ريدم
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 ةداسرلا مري هنا

 ةمألا هذه ءانبأ نم ءابدألاو نيثحابلا ةياعر نع اًدبأ تقوتت مل ةقفوملا انتلود نإ

 ةعونتم لئاسو كلذلو . راشتنالاو عويذلا نم مهبدأ نكمت يلا ةباعرلا ميدقتو : ةديحلا
 لاحلا اذه يف داورلا اوناك دق  نطولا اذه ءانبأ يبعأ  انتما نأل برغتسمب اذه سيلو

 < فيلأتلاو . رعشلاو رثنلا يف اوعدبيو اوركتبي ملأ . تلخ نورق نم هوزاحو . هريغ ينو
 وه مويلا حرفملاو . يركفلاو « ينهذلا مهقوفت لع ؟دهاش تلازامو مهافلؤم تناك دقت

 هيجوتب « بايشلا ةياعرل ةماعلا ةسائرلا» ةصاخنو . ةداخلا اهتاسسؤمب ةرفاظلا ةلودلا مايق

 اذهو . ماع لك ف ةرم نييدوعسلا نيئسابلاو 3 ءايدألا مکتب ةمألا ماما نم ميرك يوبأ

 ةمدخو : يفاقثلا يعولا رشن لاحم يف انؤابد! موقي يذلا ءانبلا رودلل يلمعلا ريدقتلا ينعي

 عمجتلا اذه ةياعرب مظعملا دهف مايقو . ةهازنو فرشب « نیمللاو برعلا اياضق
 انئايدا تاهجوت باجعالا یا لمح هز الد هفو 3 ةعرك ةردأب رتعب هيلع فارشالاو

 كسقلا عم . يمالسالا ينرعلا انيراتب اهطبرو ٠ ةيركفلا اياضقلا ةشقانم يف ماركلا

 عم « ةفلتخا اياضقلل مهلوانت ثيح نم. انژابداو انبدا ا زيمتي يلا یالعالا لئاضفب

 . ةيركلا بادألاو « ةءورملاو : ةماهشلل رکتتلا مدع ىلع ديدشلا مهصرح

 مهعيركتل ةفقوب ةياعرلا هذه جیوتت مث « اهنياعرو ةيبدألا ةبدنألا ءاشنإ نأ كشالو

 . هاست الو هركذل .. زوکشم للحج لمعو دئار ثدح ایونعمو ايدام

 ديزلا دمحم يهاربإ .د ده ۱4۰6/۱/۲۷ :ءاعیرثلا»

 ًاركبم اوركف نيذلا ةزئاج

 ةديدخللا تاثدحتسملا نم ريثكب رساخلا دمح ركف ليخلا اذه رمع نم ديعب نمز يف

 ناكو .. هحيارب ىعرت ةصاخ ةرادإ هل دجوت نأ لبق هعيسوتب بلاطو تانبلا ملعتب بحرف
 ريوطتو لوادتل ةديحولا ةيفاقثلا مهتليسو يهو دج مظعم ي ةموظنملا نولوادتب سانلا

 .. ديدج ىلعك ةعابطلا ًالمخدمو .. ةفيحص لوأ مهيديأ نيب عضوو لجرلا یتاق تامولعملا
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 ..هدهع يف ًاملح تناك يلا ةقيتعلا هراسنوکلا» باذع هدعب انقذ

 ةداح ةلمم ةةريزخلا» ساتلا فرعف قيرطلا سفن ىلع سيمخ نب هللادبع هعبتو

 ةك أ ةفطاعلا ةغل هيف تناك يذلا رصعلا كلذ يف زيمتم يلورع سح تاذ ةغللاو فرحلا
 ةغاستساو ةرطيس

 انلهأ ناف لو ةكمو ةدج زاجحلا ةرضاح اهب ينعأو لوألا ةيراضحلا انضرآ امآ

 ةايا ثيدحن لأ اوقبس الثم ةعابطلاو ةفاحصلاو و میلعتلا ىلإ اوقمم دق اوناک كانه

 يعيبطلا روطقلا رايت يف حبسي ًايداع أ دحاو نكي مل يعابسلا دمحأ نكل . اهريوطتو

 هلثم ركفو .. رساخلا لثم هرصع قبس یعابسلا . . ًاديور دیور هرود ذخأي ناك يذلا

 يف ةفاحصلا لجر وه .. ةرفوتم نكت  تبراضح تابولطم ثادحتسال عفترم توصب

 «ناجردک» ةلاخلا ةايح نم انفرعف ثيدخلا اپولساب ةصقلا اضیا بتك يذلا «شيرق»

 لو اب حرسلاپ لجرلا رکفو .. اهئاقنو اپطاسب شيعت «ةراحلا» تناک فيك

 يعاجالا يعولاب مدطصا هنأل ةيداع رئال لجرلا ضرعت لب ريكفتلا دودح دنع نقي

 ..راكفألا هذه لثم لبقت ىلع رداقب اهنقو نكي مل يذلا

 ةسردمو ةبيبط تحبصأف تنبلا تملعتو ةفاحصلا ترشتتاف ًاعيرس نمزلا رم دقل

 نم فالالا تارشعب «سوجلا» ردهنل ةعابطلا يف «راسنوکلا» ةنيكام تباغو .. ةبتاكو
 يعو سيسأتل ىعسن ةفاقثلاو نونقلا ةيعمج عورف ترشتناو ةزيجو تاعاس ربع خيسنلا

 ..ةنيدم نم رثكأ يف هبراجت سراب يحرسم

 .. عمتجما ربك

 مهعركت مریلا عق مادتي نيذلا ! مه سمألاب عمتجما ! مهعب ضلتخا نيذلا رفنلا كنلوأ

 اوبتک نم نأ كلذ .. قيفقدلا هرشؤمب مهل ريدقتلا مييقت اندرأ ادا ةياغلل ةمهم ةطقن هذهو ..

 ءالؤم امأ . . مهتماق لوط مهتافلؤم دادعأ تزواجن نم كانهو تاعا نودعب بدألل

 اولواحف مهحمتج فورظ يعوب اومهفتو .. اضب | اوركف دقل .. طقف اوبتكي مل مبناف

 ءامتنالا ةلاصأب ةظطحملا ءابلا راكفأب اهديدحتو فورظلا كلت ةشياعمب هتفاقث ريوطت
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 ..ةبورعو ًامالسإ

 ..«لعفلا» راطا اولغد دل

 صرفلا حوتفم دلبلا اذه نأ وهو ممتجمک انينعب رايتخالا ةدوج يف رخآ رشزم ةمنو

 براحتو اهضعب لزعت رواح ىلإ رکفلا مسقت ينعي ال عمتجما فالتخالا .. لکلل

 لحارم يف زربت ةطلسلا لا لب ۳ عمتجا بداو ۰ ةلعلسلا سا كانه سبيل ۳ اهضصعب

 وغلا ةكرح عم مءاوتب يك هجردت يف روطتلا رامل كيرحتلا ةعراب ةيكذ دب يهو روطتلا

 مقوم وه ظفحتلا ههجاو ددجتم لكشبو ارکبم سمألاب ركف نم نأ ليلدب يعاّيجالا
 . راسلا سفن ف هجتب لكلا يح مولا ميركتلا

 زيزعلا دبع كاللا ةعماج ةبلط ىلإ هثیدح يف زيزعلا دبع نب دهف كاللا ةلالج ملآ دقو

 عن اذام لءاست امدنع ريكفتلا ومن ديازتل اعبت ريدقتلا ومن رارمتساب لاصتا تاذ ةطقن لا

 تناك ملعلا تالاحو .. 3 ملعلا تالاجمک غوبتلا فلتخم زئاوج لبقتسلا لمم نأ

 يعاهجالا طغلا ىلع ابندش تاظفحتلا نم ريثكب ةطاحبو لب سمالاب ةقورطم ريغ ًاباوبأ

 يف مهتازجنم زربت الثم نوصتخما اهيلع قباستب نيدايم يهف مويلا اما ركفلل يديلقتلا
 ةروص متيأرأ انه .. «ةيملعلا انتازجنم» باحصأ عم «يعوبسألا ضايرلا» تاءاقل

 هيف ذحأت نأ ةعرابلا ةلودلا دی صرحت يذلا ركفلاو یعاغجالاو يدالا رفلا يف لماكتلا

 ةردقلا صئاصح هيف رفوتت يذلا ثيدحلا عمتجملا دجوي نیک ةشياعتم يهو فارطألا لك

 ..رصعلا تايدحت ةهجاوم لع

 يريدسلا هللادبع يكرت . ه1 4015/3/91 : ضايرلا

 لسمألا قّقحن
 .. قحلملا اذه ردص .. اهفاذهأو اهيتميمصب ةميظع .. ةميظع تناك ةبسانملا نأل

 .. اهبعاتمو ةفاحصلا مومه اويرج نم نوريثكلا هعقوتپ ۸ بصخو .. ةنورمو .. ةعرسب

 نم ةرکف تناك اهاكلو .. ليوط تقو لبق قبسم دادعتسا وأ دادعأ كانه نكي مل

 يف ةبسانم مظعأو لوأ ةبكاومل قحلملا اذه ردصي نأ .. ةرينلا بابشلا ريمأ ومس راكفأ

۷۱ 



 ةثالث حنم يهو .. زیزعلا دبع نب دهف اندئاق كلا ةلالج ةمرکم يهو .. ةکلملا خب رات

 .. بدالا يف ةيريدقتلا ةلودلا ةرلاج انئایدا نم ناسرف

 .. فعاضم دهج لذب ىلإ .. قحللا اذه يف نیلماعلا مفد .. ةبسأنملا حرف نکلو

 .. اندالب يف ةيدالا ةكرحلل ليمجلا يبدألا هجولا زارباو ةيسانملا هذ لافتحالل

 ىلع ةرداق ةسمحتمو ةديج تاءافك كانه نأ تبثي .. قالخلا لمعلا اذه لثمو

 .. فورظ ةيأ تحتو .. تقو يأ يف داحلا لمعلا

 ةعبان ةبغرو ذيذل لمع هنکلو .. حابصلا ىلإ دتمي .. لصاوتم رهسو .. بئاد لمع

 .. بسانملا ابتقو يف تعاج جناوجلاو سوفنلا المت ةحرفلا ىدص نأل .. بلقلا نم

 دمحو : يعابسلا دمحأ رابكلا ءابدألل یدفلا كلما ةلالج نم مركتلا اذه نإ.

 عادبالا ىلع مهل زيفحتو نیدوعسلا ءايدالل ميركت وه .. سيمخ نب هللا دبعو « رساحلا
 .. ليصألا جاتنالا ةلصارمو

 ةيركلا ةتفللا هذه نأل . . اًمدقتو ًطاشن دهشت فوس ةيبدألا انتريسم نأ كلذ ىنعمو
 تیالاحم 2 بحرأ اع ىلإ یالطنالل ۹" ءابدألا اهم يدب ىلا ةرانملا نوکت تقوس

 3 ةفاملاو بدألا

 ةيريدقتلا ةلودلا ةرئاجم نيزئافلا ناسرفلا ءابدالل كرابتل قحلملا اذه ريرعت ةرسأ ناو

 .. ءاطعلا رارمتساو قوفتلا ماود مهل ىنمتتو .. بدألا يف

 هذه عمو 4 ثدخحلا اده عم مويواعب اولعافت نيذلا نيفقثملاو اید ال يح لاي 9

 ةيريدقت زئاوج كانه نوكتف .. معاو لمشا .. ةمداقلا ةبسانملا ينأت نأ .. ةراسلا ةبسانملا

 هصرح ىلع ًاليلدت هتلالج هب دعو ام اذهو اًضيأ بابشللو عارتخالاو ملعلا تالا يف ..
 هب موقت يذلا رودلاب نموی عدبمو بوهوم نطاوم لك نم دهجلا سيركت ىلع ديدشلا

 قلا اذه يف دهجو لمع نم هدهاش ام نإ «زیزعلا ءىراقلل لوقن « اًريخأو
 هللا ءاش نإ هفاعضا فاعضا .دهاشب فرس رودصلا نم مايأ ةتس لاوط يفاقثلا + ليجلا»
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 .. ددجتلا لمألاو .. بابشلا ةلحم .. ةيرهشلا «ليجلا» ةلع يف

 مهراكفأب میاد انعم اونوكي نأ .. ءاوسلا ىلع بابشلاو خویش انئابدا نم وجرنو

 .. لمألا ققح يذلا , . دئاقلا نظ یسح دنع اعیمج نوکل ىنح .. مهار اراو مهجاتنو

 .ريزغلا ءاطعلاو قوفتلا نم ريثكلاب دعت .. ةمداق ةيبدأ ةضبم مامأ .. ليبسلا رانأو

 !؟ ةيفاقثلا ةفاحصلا لاحم يف ۳ انیدلف انورظتنا لوقت نأ عيطتسن ام لك

 يدشلا دمحأ دمحم هه ۱5۰6/۱/۲۸ ۸ لیلا

 ءازسجلاو ةرئاحملا

 اخورو اًدسج لکشتو عرعرتو يبرعلا بدألا دلو ةقيرعلا ةيبرعلا ةريزجلا هذه يف انه

 رصعلا ءارعش نم مهرصاع نمو تاقلعلا باحصاو ةعيبر نب لهلهملاب !ءدب ..

 .. يلهاجلا

 ىلإ ةيمدآلاب !دعاص يناسنإلا سحاب اًضيان اًيحور اضيف اًمبسم مالسالا رون قرشأ مث

 خيراتلا جردتساو نطولاو سانلاو ريخلأ ليس ي تاذلا ناركنو يئالخالا ومسلا جراعم

 ينرعلا برغملاو .. رصمو قارعلاو ماشلا يف .. برعلا عاقضأ يف يناقثلاو يركفلا ولا
 ةريزجلا يف .. انه .. عبنلا ثيح دوعيل بهذي ليوطلا هراوشم يف ناكو .. سلدنألاو
 . ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب مويلا ترهتشا يتلا ةيبرعلا

 ريك أ قرحتلا نأ كلذ .. مويلاب سمألا وأ ةحرابلاب ةليللا هبشن ام لوقن الو نحن اهو

 انسما نم لضفأ انموي نأ تبثي يذلا مدقتلاو روطتلا جارعم يف نوکت نأب ىوقأ حومطلاو
 ۱! اعم اپام حا نوكي نأ هل اوجرن اندو ..

 .يف ةلودلا هلعفت ام نأ كلذ سمألاب مويلا ثدح ام نيب يرذج طبارن ةمث .. نذإ

 لثمتت ةرئاقلا تناك موي دادجالا ابنتسأ يلا ةلاصألا نی یی مويلا ةفامتلا لیبس

 سمألا نأ اك. بهذلا دادم اہباتکو . هتديصق قيلعتب الفوط زيا رعاشلا عح

 تارظنلا قوف حومطلاف مویلا ام هذ (هرفس) تزوب هبدأ لع بيدألا یزاع ناك
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 | لماشلا رابتعالا رایعمب يناقثلا جاتنالا ةلودلا تذغاف ةطبسبلا ةيرابتعالا
 نم ملاعلاو ةبورعلاو نطولا ءانبا مامأ اًريدقتو اقارتعاو ةداشا ميركتلا اذه ءىحي ثحب
 دليلا اذه يعدبم نيب يئاقثلا لصاوتلل ةانقك بابشلا ةباعرب ةلثمم ةيعسرلا تاهجلا لالخ

 ! ىرخألا ةيلاعلاو ةيبرعلا راطقالاو

 دمحأو .. رساجلا دمح : نيرئافلا ةذئاسألا ىلع غبسا يذلا مرکتلا اذه نإو
 هعقومو بدألاو ةفاقثلا رودل ًاليلج امارتحا سركب .. سيخ نب هللا دبعو .. يعابسلا

 . يراضحلا ةمألا حرص يف زيمتملا

 هتبرت نم اوحنم دلبلا اذهل ءايفوأ ءانبأ اًريغأو ًالوأ مه .. ةرئاجلاب نوزئافلا ةذتاسألاو

 اذه ناك هومدق ام لجا نم وا مهلجا نمو .. هلجال اوعنبا مث .. هئاوجا يف أوحتفت

 ديألا ديدم ىلع ىقبيل نمزلا هدلخي رخفو فرش كم ميم دحاو لكل ةزئاجلاب ريدقتلا

 . ءازحلا ريخ مهباتك اوزاج اًبعشو ةداق ةمألا هذه ناب دهشب نمزلا قرفم ىلع اجا
 راصتقالا هموهفم يف ىنعب ال ءازجلا اذه ىلع .. كلذ هللا مهل ءاش ام كلذك نواظيسو

 نوديعس مه نيذلا ةكلمملا يف ىف ءابدألا ةذتاسالا نم هربغ ىلإ هادعتي وه لب .. طقف هيلع

 اًيلاعو اًبرع  اًيبعشو ایمر اريدقت نولانب مهو ةملكلاو فرحلا يف مهقيرط قافر ةكراشل
 تآ رودلا نأو ةلبقملا ماوعألا يف نيرئافلا دادع يف الإ مه ام ءابدألا كئلوآ نأ ينعم ..
 ةعئارلا ةردابلا هذه تنس ةلودلا نا الاط

۶ 

 مهنیعآ بصن نی رشحتسم میشرتلا ةيلمع يف مهوقبس نمل نوقفصی كش الب مهنإ

 ةفاقثلاو ركفلاو ةباتكلل نیت لک لمشي للك مارتحا ىلع يوطني يذلا يونعملا فدفا
 . هادعنلا دعسأ ملعلاو ةفاقثلاب یفتحب ناجرهملا اذه نوري مهو نوقبيو

 اف نورب يتلا ةمداقلا ةتسلل نوقوشتيو نوقرحتب ةزئاجلاب نيرئافلا ةدتاسألا لاخأو
 مه اوتفصیل .. اذه مهفقوم اوفقيل مهيلع رودلا ءاج دقو ركفلاو ةيفاقثلا لاحت يف مهقافر
 !! كئلوأ مهل ارقفص اك

 رشعم رمعلا لحارمب اوقبس نيذلا خويشلاو داورلا بنا ثيدحلا انذخأ ول ايف اذه
 .. باشلا
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 يركفلا ءاطعلل ةرباثملاو سالا نم دیزل مهعفديو مهرودص جلتی مهرودب بايشلاف

 لقاون اوحتفو يملعلا حبلا قئارط ىلع مهولدو فرحلا كف مهوملع نم نوري مهو
 . مركتلا اذه مهرودص جلثي لوقأ .. بعصلا قيرطلا مهل اوم ومشو ةعساول !! هما

 بولا هل حيتفت ركفلا قيرط نأب ةباشلا حورلا نئمطب يذلا مئارلا يناقثلا ناجرهلا
 . ءازجلا كس هلانیو .. م ةباعرلا ةلودلا نم دمو لوقعلاو

 شا داك نأ 000 لك ةلاقثلا وهو یو لي هنأ بناج ىلإ صحنو

 !؟ هتاذب يغ يق باتك لك سيل وأ .. ینغلا ليصحت نع فرصت ةاهلم بتكلا دعي نأ
 يذلا ياقثلا روضحلا باحر يف ةفاقثلاو ماعلا لاجرب مويلا لافتحالا اذه هسرکب ام !ذه

 . ماودلاو قیفوتلاب اتقاعا نم هل فتن روضح وهو ةيلاغلا اندلب هدهشت

 ناوهشلا حلاص ه ۱۰/۱/۳۷ « ضایرلا »

 مايألا هده توشيعب نيذلا < ةكلمملا ءايدأ لك حارفألا اب ترم دعس مای الإ

 اوزجعف < ضهانلا ركفلا ناسحو « ةيونعملا ةراضحلا ديغ ىلإ اهيف نوفزي سارعأ ابناكو

 بايراو : ةحاصفلا لها مهو ؛ مهرعاشم ضيفو « مهسيساحإ قفد نع اوريعي نأ

 ( مهسوفت تاجلعت لقن ميطتست ال ةرصاق ودبت مهحارفا لاح تالکلاف ۱ ةغاللبلا

 ۲ یربکتا مهجر تاشعرو <« ميبولق تاقفحو

 يف رييغت ةيادب نوکتسو « يفاقثلا انخيرأت يف ةزراب تامالع لظتس ةدوهشم مابأ

 یتش يف ىرخألا انتاضهن عيمج اهتیک اوم ءارو اًيعس « لضفألا ومن ةيلقعلا انتايح راوشم

 يف فقثلا رودل هنم اریدقتو ؛ كلذ ةرورضب دئارلا دهفلا نم اًساسحا « تالاا

 هنزاوت ظفحي ىتح « ناسنإلل ةينهذلا ةيبرتلا ةيمهأپ اناماو <« ةمألل يراضحلا ليكشتلا

 < باوصلا ةداج نع هراسم فرحا ملاع يك ا رگ هءاقب ددهن ىتلا تايدحتلل اذعتسم
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 هطيحي ام ناسنالا يعي نأ دبالف « كولسلا طباوض اضفارو « مقلل افلام اًماجتا هجتاو

 كرشلا يف عوقولا انوبتجت يح انروما ةالو هيلع ددشي ام اذهو « رایهنالل ضرعتي ال ىتح

 نیططخو « رضایا ناملمو : ىضاملا سورد نم نيديفتسم : ءادعألا نم بوصنملا

 . ةيرشبلا ةايحلا يف خيراتلا ةكرح ةقيقح اومهف ام دعب « لبقتسملل يعوب

 صرحو « هب مايهأو ؛ نطولل ميركت وه + انئابدأ داور نم ةثالثل كيلملا مرکت نإ
 دعبو « مک اجلا ةناكم ومس ىلع ةلالد داورلا يركن نأل ء هل ةياجو « نطاولا ةمارك ىلع

 يقتحتو ٠ اهیعدبع رخافتو . اهداور مركت يلا ةمالاو « هينطاومو هنطول هبحو « هرظن
 نم هشيعت ام لک مغر ةيبرعلا اًنتمأو . ءاطعلا مدعت وأ بدجت ال ةقالخ ةمأ « ابئالعب
 اهنأل « تاقارشالا مدعت مل  تاقوألا كلحأ يف ىتح  اًموي مدعت مل ءاطعم ةمأ « سام
 . قلا رود تراناو : نارقلا اهبذهو « مالسالا اهاوقو : ناميألا اهرهط ةمإ

 رهظ اندالب قف « اًرضاحو اًيضام لقعلاو بلقلا يف ةمالا هذه نم ةكلملا يف نحنو
 مقعت مو < ةيونعملا ةراضحلا تازجنم مظعأ تققحت اهبلعو لدعلا ثعبنا المو , يداما

 ينو « تاتشلا دعب ةدحولابو « ةديقعلا يف فارحنالل اتبحصت حالصالاب تءاجف

 ىلع تايثلاو « عطقني داکی ال رصعلا تابلطتم قفو رييغتلاو < رمتسم روطتلا انرضاح
 . اًيلود ادعب انتطعا ةيباحيالا فقاوملاو « مارتحالا ضرف «یدایلا

 رقمو هاحزلا ردصمو « نينوبغملا اجلمو « برعلا دصتقمو نيملسملا ةلبف ةكلمملاو
 اهوحنو « نوجاتحلا علطتي اهبلإ , رطارخلا نئمطتو سرفنلا حیرتست اپیف : ياثلا نمألا
 . دیدسلا يأرلاو ٠ ةروشملاو ةّكحللا بالط هجتب

 ىلع مئاقلا ابنیوکت ىلع دكؤت انا « ةملكلا داورب اهلهاع ةياعرب لفتح ذإ يهو
 ةيصخشلاو « ةايحلا يف ةيحورلا ةميقلاو «زيمتملا يخيراتلا اهدعبو ء اهروذج ةلاصأ
 نيوكت يف نومرکلا هب مهسا ال انانتمأو . ةرابجلا ةضبنلا-ظفح ىلع اًصرح : ةيراضحلا
 <« بدألا ةروص ليمجتو : ةيبدألا تالالدلا قيمعتو « راكفألا ريوطتو « ميهافملا

 . بولقلل هيرو

 ليهشلا دمحم هللا دبع ده ۱4۰6 ۸۱ ۶ : ؟ليجلا»
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 بداالاو ملعلا عرکت موب
 كلتو . ةفاقثلاو بدالاو ملعلا یدفلا كاللا ةلالج اهسار یلعو ةلودلا مرکت مریلا

 مضح ىف ةديدع تالوئدم اه ناب ظحالبل تقولا ىفعبل اهدنع فقن لا قحتست ةيسانم

 نإ لفغت نلو ةيحانلا هذه لفغت مل . ةيمنتلاو ءانبلا عیراشم : ةديدعلا ةلودلا عيراشم

 دالب ينو لب اندالب يف ءابدألاو ءاملعللو بدأللو ملعلل مرک وه سیمخ نباو رساملاو

 داورب نطولل اًثينهو ميرك ريخ نطوب ءاملعللو ملعلل اًنينهف . فارطألا ةيمارتملا مالسإلا
 1 ۰ ةفافتلاو ململاو بدألا

 هه ۱۰۳ ماعل بدألا يف ةيريدقتلا ةلودلا ةرثاج ىلع نوزئاجلا ءابدألا ءالؤه

 . ةعركلا ةقثلا ىلع ةصلاخلا لا اتم نومحتسي

 معلا ميركت نأ زيزعلا دبع كلملا ةعماج ةذتاسأو بالط عم هئاقل يف دهفلا نلعأ دقل

 ءاطعلا نم دیزلا لذب عفاود نم كلذ نکیلف , ةديشرلا ةلودلا هذه جبنم وه ءاملعلاو

 . دیشرلا يارلاو رينلا ركفلاب يلاغلا نطولا اذه

 ةيركفلا ةضبنلا ىعار اجپمو ًالمعو ًالوق لازت الو تنك دقل دهف اب هللا هلاعرف
 هذه رومأ ماهم ىلوملا كدلق نأ یلاو فراعملل اًريزو تنك نأ ذنم دلبلا اذه يف ةيفاقثلاو

 هللا قفو ةثبالا هجون بدألا يف ةيريدقتلا ةلودلا ةرئاحي نیزئافلاو نيمركملا لو دابعلاو
 . ليبسلا ءاوس ىلإ يدافا هللاو ىضريو بحي ال عيمجلا

 خيشلا لا فیطللا دبع زيزعلا دبع .د هه ۱6۰6/۱/۲۷ ؛ةعماجلا ةلاسر»

 اشتمأل دئارلا رودلا دک ی مرکتلا

 ميركتلا رهاظم نم اًرهظم رصعلا اذه يف ةيلاعلاو ةيبدألا رئاوجلا انربتعا اذا ه

 لفحي يمالسإلاو يبرعلا انخيرات ناف مألا نم ةمأ ةيأ يف نيببانلا نيلماعلا دوهجي فارتعألاو
 . ییوحنلاو نييوغللاو ءارعشلاو ءابدالا ميركت روص نم ةديدع روصب
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 اما يذو : ةنشو  ظاکع : لثم ةفورعملا مهفاوسا ةلهاحلا ين برعلل ناك دقل

 كلذ بناج ىلإ تناك لب ةيراجت قاوسأ درج نكت مل قاوسألا هذه « ةيبارلاو « ديرملاو
 باجعاب ىظمت ىتلا دئاصقلا تناکو ءارعشلا نم نيببانلاو نيغباتلا مرکتل تاناجرهم

 اه اميركت (ةبعكلا» ىلع قلعتو يوري اك بهذلا ءامب بتكت قاوسالا هذه يف داقنلا
 ىمسي ام يبدألا انرات فرع ميركتلا اذه لالخ نمو نابكرلا اهلقانتبو اهنارعشلو

 . 4 تاقلعلا» ب

 مرکتلا رهاظم تد دعت نادجولاو سفتلاو حورلاو لقعلا ةراضح مالسالا ءاج نحو

 لوأ ىه هأرقا+ تناك دقل .. رلعلا ىلإ ةيعاد يواپسلا اهروتسد يف ةملك لوأ تلرتف
1 1 1 1 

 .. ءاملعلاو ملعلل مرکت ةوعدلا هذه يقو معلا ىلإ ةيعادلا فينحلا اننيد ملاعت

 . هب ءاملعلا هدابع نم هللا یشح اإ چ : دحمل ا هباتک يف لاعت لاق دقو

 . 4 نوملعي 5 نیذلاو نوملعب نیدنا يونس له لق و : ىلاعت لاقو

 هلوخد دعب ريهز نب بعكل هتدرب ىدهأ ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يتلا نأ ىوريو

 : اهعلطم ىلاو ةدرملاب ةفورعملا هتديصقلو هل اًميركت مالسإلل

 لوبکم دب مل اهرثا متم  لوبتم مولا يبلقف دامس تناب
 ۲ الوسرلا رعاش# +: بقل تبا نب ناسح رعاشلا لع قلطا اک

 ءاطعلا ممل نولزجيو ءارعشلاو ءاملعلاب نوفتحي ءافلخلا ناك يرمألا رصعلا يو

 . مهلا يف مه نوحسفيو

 ةديدج روصب يركفلا خيراتلاب ةفورعلا ةيبهذلا مهترتف دهشتف يسابعلا رصعلا ابو

 ءاململا ةلاع ىلع ءارزولاو ءايرثالاو ءافلخلا صرح بناج ىلإ ميركتلا روص نم

 نيب ةيملعلا تارظانلا سلاح هذه يف دقعت تناك « نييوحنلاو نييوغللاو ءابدالاو

 لزج تارظانلا هذه.يف دحملاو : رعشلاو وحنلاو بدألاو ةغللا ءاملع نم نيهبانلاو نيغبانلا
 . يبدالاو يونعلا مرکتلا بناج ىلإ ءاطعلا يف هل

 ات



 يدي نيب هبوبیسو يناسکلا ةرظانم لثم انخيرات يف ام فرعو تارظانلا ترثك اذفو

 . ديشرلا
 غلبم ينايصالا جرف ابآ ىطعأ رصانلا ةفيلخلا نأ ىوريو « بلعتو دربلا + ةرظانمو

 1 « يناغألاو بانك نع ه دهح لع ةأفاكمو هل ةرئاح رانيد ثلا ۱۲

 هباتک لع رانید فالا ۰ غليم ظح اجلا افاک نافاحت نب حتفلا نا یورب اک

 نيوغللاو ءارعشلاو هاید الا سس ءاملعلا دوج وب بورحخأفي ءارزولاو ةساسلا ناكو ؛ناويحلا ۾

 . مهسلاحم يل نيبوحنلاو

 ىلإ ةمجرتلا راهدزا ةرتف مهفيئاصتو مهتاجرت ىلع ءاملعلا یفاکی نومأملا ناكو

 . ةيبرعلا

 ةزئاج مهحنم لالخ نم انثايدا نم نيركفم ةثالث ميركتب مولا لفتح يح نو

 روصتي امك ال ءاملعلا عرکت يف ءاطعملا اخرا عاجرتساب لفتح اما ةيريدقتلا ةلودلا

 نم اهاندروآ يلا ةللقلا روصلاو مهرثا يتقن وأ برغلا لها دلقن معركتلا اديس اننا ضعبلا

 اذه ةءارق اندعا ول ةريثك يهو » ءابدالا مركتو رئاوجلا لاج يف يمالسالاو يبرعلا انخیرات
 ميركتلا زئاوج جهانم ةتسبو .. ءاملعلاو ملعلا ةميق تفرع ةمأ اننأ ىلع دهاوش « خبراتلا

 بيدارس يف شيعي - مریلا هزئاوجت رخافي يذلا - برغلا هيف ناك تقو يف عيجشتلاو
 !! مالظلا ةببقاو ةلاهجلا

 كالا ةزئاج نإف ةكلمملا ءابدأ ضعب موبلا مركت ةيريدقتلا ةلودلا ةزئاج تناك اذاو

 . نيملسملاو برعلا ءابدألاو ءاملعلا نم اًددع تمرك دق ةددعتملا اهعورفب ةيملاعلا لصيف

 انما ةناكم نيتزئاجلا نيتاه لالخ نم دكؤت ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نأ ينعي اذهو

 ملعلا ميركت لاحم يف دئارلا يعراتلا اهرودو ةيناسنالاو ةيراضحا ةيمالسالاو ةيبرعلا

 . ءاملعلاو

 فاصلا هط يولع ه ۱4۰6/۱/۲۷ ۰ ءاسيرألا
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 بدال 35 بربدقتلا ةلودلا ةرئاج

 03 ىنعملاو ..سسهرلا

 ةرئاج لوأ حنم ةيسانم يه كلت « سوفنلا ىلع ةميرك ةبسانم مايألا هذه اندالب شيعت

 رمتسملا ددجتملا ءاطعلا هوجو نم ًاقرشم رخآ اهجو ال زربت ةبسانم يهو + : بدالل ةيريدقت

 . ةفاقثلاو ملعلاو ركفلل همدقت اندالب تئتف ام يذلا

 مزالي ناكر كفلاب ماتحالا نأ اندجول :دالبلا هذه يف ةرصاعلا انتبرجت انضرعتسا ولو
 نم هحافك زيزعلا دع دلاخا لطبلا ادب دنش .ةيمنتلاو ءانبلاو سيسأثلا لحارم عیمج

 دحاو برشم ىلع ابئانبآ بولق نيب فيلأتلاو ءاهتاتش مو ءةريرجلا هذه ديحوت لجأ
 ةلقو اهعضاوت ىلع .ةلودلا ةنازخ تناكو .لوألا هحالس باتكلا ناك ءدحأو فدهو

 مدقتي باتكلا ناكو .. هعيزوتو هرشنو <« « باتكلا ةعابط لجأ ن رم ءاخسب قفنت ءاهدراوم
 ةنس نم روثألا ىلع داهعالاو لزنملا باتکلا ىلإ را ماكتحالا ناك ذا ؛دیحوتلا شيج

 عباطم تناك كللذلو . حلاصلا يلسلا تاسراثو تالاو ةباححصلا مالکو ا لوسرلا

 سولا كلل ١ اهدجوأ يتلا ةيملعلا ةكرلا كلت ةيذغت لجأ نم طاختب رودت رصمو دنهل
 راثآ نم ناكو .هعمجأب يمالسالا ماعلا ىوتسم ىلع امنإو بسحو هنطو ىوتسم یلعال
 ناکو :دهعلا !ذه لبق ةروبقم تناك بک نايسنلا نم تعب نأ ةكرابملا ةكرحلا هذه

 لاملاو دهجلا نم ريثكلا يضتقب زونک نم اف ام ىلإ لوصرلا

 ةدايدج ايما يف ةبرجت رصعلل مدقت ةيتف ةلود نايك خبسرتل یو الا تانبللا تناك كلت
 . ةرصاعلاو ثارثلا نيب ةلوازمو «عفانلا ملعلاو ءةميلسلا ةديقعلا ىلع ةدمتعم ..

 رشنلا ةكرح يذغتل ةثيدحلا ةينطولا عباطملا ءاشنإ | ي لئمتي .. لئاه روطت كلذ عبتو

 راهدزالا كلئذ ناكف .. ةفرعملاو بدألا لقنل ةليسو اهنآ ىلع ةفاحصلاب ماتهاو «ةيوقلا
 نب هللادبعو ؛رساللا دمحو «یعابسلا دمحا .. ةثالثلا انداور هيف دلو يذلا يندألا

 . رفاو بیصنب هئارثإو هطیشتت اومهسأ مث هيف اوشاع يذلا خانلا كلذ «سیمخ
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 ةرذب ردت نأو « لرنم لک يف ملعلل ةعمش دقوت نأ مز او ممصتلا كلذ ناك .. مَ

 دهاعملاو سرادملل لئاغا راشتنالا كلذ ناكف .. رضحأ يناسنا لقح لك يف ةقرعملا

 دالبلا تذخأ اذإ ىتح .. ربك مأ رفص ًاعمجت الو ازکرم الو ةبرق رداغب ال داللا مظتني

 تايلكلاو تاعماجلا ءاشنإب ءدبلا ناك تداك وأ يمازلالا ملعتلا لئاسو نم اهتبافك

 لوقعلا مامأ حتفت ةيلاوتملا تاثعبلا تناكو .. ةكلمملا قطانم مظعم للظت لئاخو تاحود

 . مألا براجت هراظنأ مامآ طسبتو ,فراعلاو مولعلا قافآ ةبثوتملا ةباشلا

 عورفلو ةماعلا تابتكملتو : ةيفاقثلا يداونلل عب رسلا راشتنالا كلذ ناك .. مَ

 لبق نم اهعيزوتو بتکلا رشن ةكرح يف حضاولا طاشنلاو نونفلاو ةفاقثلا ةيعبج
 . نيينطولا ني رشانلا

 الماش ناک ااو ءنطولا اذه ىلإ نيمتنملا ءابدالل اهميركتو اندالب مامها نكي راو

 نيعماللا ءابدالا نم ريثكل ادضقم دالبلا هذه تناك دقلف ؛رابكلا ةيبرعلا ءايدا نم ريثكل

 .. نطوتو ماقأ نم مينمو «ةريصق ةدل اهيف لح نم ملم ثيدحلا يرعلا بدألا ءامس يف

 يف جلتعي اع ریبعتلا لجأ نم بسانلا خانملا ةئيبتو ةباعرلاو ةيانعلا ابق عيمجلا دجو دقو
 . اهمالا وا ةيبرعلا ةمالا لاماب قلعتي أمم مهسوفت

 ركفلاب مايهالل ًاديدج أدعب فیضتل بدألل ةيريدقتلا ةلودلا ةرثاج يتأت .. نآلاو
 یلعو «يونعم يدام لكش يف ركفلاب ةيانعلا موهفم خبسرتلو .دالبلا هذه يف بدألاو

 لوطتا ديلا هل تناك يذلا وهو دالبلا هذه دئاف هذديفنت يعرب و ؛ةلودلا هست ماظن ةئيه

 . ةفاقثلإ ةو ءاکذا و : ةقرعملا حورص لیست و ؛ ماعلا تانيل عقر ف

 هيف مركي ءابدألاو بدل ًايونس ًاناجرهم نوكتل بدألل ةيريدقتلا ةلودلا ةزئاج يأت

 لیلاک اب مهجوتي .ةفلتخلا ةيركفلا تالاحما يف دودح الب اوطعا نيذلا كئلوأ نطولا

 . مهتطوو مهتما لجا نم تمدصب اوجتناو امف اولمع يتلا ىلاوطلا نينسلا حافك دعب ءدحملا

 ةكرتلسا مرکل هبسانم وه لب pr اصاخ ایرکن سيل داورلا ءالوه مرکت نأ يدنعو

 ناسنالا میطتسب ال انه نمو هب نيلصتلاو بدالاب نیلفتشلا مرکتو «اندالب يف ةيدألا

 مر کتلا دی امدنع «ءةرماغلا ةحفلا روعش مكب نأ هو يأب ؛ بدالاو ةفاقثلاب لصتلا
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 . داورلا كئئوا صحش 5 هلمشب

 صعلا اذه يف نويسنم مین نونظب مهو رهدلا نم نيح ءابدألا ىلع ىضم دل

 «بيرجتلاو قيبطتلا ءاملعو داصتقالاو لالا لاجر ىلع ةزكرم تناك ءاوضألا نأ كلذ

 يوتا طاشن ىلإ مهطاشن لوحو ءءايدألاو بدألا مهلا دق ملعلا رصع نأ نوموتي اوناکو

 ةيعانصلا لودلا نم ريثكف . . ماهوألا نم امهو كش الب كلذ باكو .. فيض

 مهن اك ؛ نفلاو بدألاب مم رتهت ايجولونكتلاو او ملعلا نم رفاو حبب تذحخأ يلاو ةيداصتقالاو

 . یرحخالا طاشنلا هوجوب

 ؛اندالب هيبت يذلا موهفلا كلذ ناهذألا ىلإ ديعت يكل .. ةبسانملا هذه يقأت نالاو
 يركفلا طاشنلا هجوأ لكب ةيانعلا موهفم وهو :رصاعلا اهخيرات ربع ؛كاردإو يعو نع
 . . ًارصاعم ناك مأ أب ئارت ناکأ ءاوسو ءايلمع ناک ما ایرظن ناکا ءاوس

 ةيدألا انتريسم خيرات يف لمأتلا .. لمأتلا ىلإ انجوحأ ام یافولاو ميركتلا ةبسانم ينو
 انجاتنا لخت للغو مجارن :تایبلسلاو تايباجيالا امف سردن «ةقباسلا ةبقحلا لالخ

 . ملاعلل قرشلا ههجو زربنو بئاوشلا نم هيفصن .. يركفلا

 لضفأ جاتنا لجأ نم سفنلا ةبساحت فوقولا ىلإ ةبسانلا هذه يف انءابدأ جوحأ امو
 .راهدزالاو مدقتلا رصع اب طیحو ملسملا يبرعلا باقلا اف ضبنی يلا انتيصخش نع ربعب

 .. ركشلل ةيسانم اهنا
 . لمأتللو

 ىرك ذللو

 . نينمؤملا عفن ىرك ذلاو

 بيضلا دمحم دمحأ .د 8 : « يعوبسألا ضایرلا»

 3ك
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 يعاتجالاو يئاقثلا ماعلا ثدح

 ماعلا ثدح ًايصخش هربتعآ يذلا ثدحلا اذه يب رشابلا ینعلا وه معرکتلا لعل

 لقعم ىلإ هسفنب یا نأ - هلغاشم مغر  رمألا يلو صرح امدنعف . . يعاتجالاو يفاقثلا

 ةرئاجلا ليل ء«ضايرلاب دوعس نب دمحم مایا هعماج» ةفرعملاو ملا لقاعم نم

 سیمخ نب هللادبعو رساحلا دمحو ىعابسلا دمحأ ءالجألا ةذتاسألل بدألا يف ةيريدقتلا

 .. ملقلا يلماحو .. ةملكلل ربدقتلاو .. مركتلا  ةقيقح ينعي ثدحلا اذه ناف ..

 . مالقألا ةلمح هبتكي ام نوعباتب نيذلا ءارقللو

 عمتح اهب زيت حمالم ناهذألل دیعیو ةراضحلا ! نم ًالبوط ًایرات انه دكؤي ميركتلاو

 مهحالس ناكو داورلا فاتكأ ىلع تماق انتراضحف .. روصعلا رم ىلع ةيرعلا ةريزجلا

 ناسا تلخ ه قلخ یذلا كير مساب ارقا تلازامو ءدبلا تناك ةملكلا .. ةملكلا

 هیبن ىلاعتو هناحبس هللا اب بطاخ يتلا ةرابعلا يه مرک الا كب فير رفا ه قلع نم

 ةبيط ةرجش تعرعرت ةملكلاو .. نيلسرملاو ءايبنألا متاح نوکیل هافطصا امدنع مركلا

 تنکس يلا «یدابلاو قل مفلا روصعلا رم ىلع ت تزرفأو ءامسلا يث اهعورفو تباث اهلصا

 . اهيلع انيبرو انبولقو انرئاض

 نايكلا نإ .. بعشلا ءانبأ ىلإ رمألا يلو نم ةلاسر ىنعت موهفلا اذهب ةزئاخلاو

 باعصلا محتقا نم لک وأ .. ةنبل ءانبلا ىلإ مدق نم لك ىسانتي نلو سنن م ليصألا

 ةذئاسألاف .. ةليصألا ةملكلاو ةملكلا ةلاصأ نع بیقتلا لجأ نم رخصلا يف رفحو

 يف هنولثمب امو .. دهج نم مت" ىلع امج قفت مولا ألا يلو مهمركي نيذلا

 يلا ةيباج الا راودألا ددعأ نأ ىلإ ةجاح يف تسلو .. اير نم يیافثلاو يبدألا انوحض

 ىلع تأت تامولعم رفت وأ ةيهافر ةيأ نع ًاديعب سیمخ نباو رساجلاو يعايسلا ايم
 .. ةبعص فورظ يف ًاعيمج اوأشن دقف . . رتوسكلا ىلع ع رز طغض درجمب وأ ريثألا يحانج

 . مادقألا ىلع ًاريس رمقلا حطس ىلإ دوعصلاب هبشأ ةعوبطم ةقرو ىلع ابف لوصحملا ناك

 (لاصكلا) قدنف يف (تارغژملا لصيف كاللا ةعاف) ين فلا بقا (۱)
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 ثحبلاب مهتاردق اوعو ةءارقلا لالخ نم مهبهأومو مهسفنأ اوفشتكا مهنا بيرغلاو
 5 مهأرفن نأ یوس انم اويتطي مو مجارلا تافلولا ن ع ديدبعلا ۱ انل اوزرفأو . : ةءارقلاو

 باتکلا نا نم مغرلاب انم رثكأ نوارقب اولازامو اوناك مهما بيرغلاو ! ! مهعم لعافتو
 tt لواتلا یو ًارفوتم حبصأ

 ىلإ صخألاب ة ةهحوم ةلأمر .. ةيراضح ةلاسر وه اممأ مويلا ييركتلا ل املا نا

 مسج ىلإ معألاب ةي وم ضیا یهو ٠ ءابد الا عيمجلا مركتو مالقألا ةلمح عيمج

 .نينطاوملا

 انتفاقث ام لطت ةديدج دفاون حت ف ةعئارلا ةوطخلا هده يدؤت نأ عقوتا كلذلو

 ةدعاولا مالقألا باحصا نم دیزلا ةحاسلا ىل !ا مدقتب نأ عقوتأ . هلك ماعلا لع انبدأو
 ماعلا ةحاس ن ی | ادعب مهمالقأب ءاوزنالا ىل ۱ | میترطضاو ن ْثيعلا 4 همش مهلغش نيذلا ةيعاولا

 ءىراقلا ىلإ ةلاسرلا لصت نأ مقوا . , يدالب يف ةفاقثلاو بدألا ن لونغ رهد دزت نأ مقوت

 قداصلا طيسبلا صاخلا قيدصلا ىلإ دوعب يكل ويديفلا ىلإ باتکلا نع فرصنا يتذلا

 داور ميركت نإ .. زيزعلا دبع كل ةعماج يف هئانبأ عم هئاقل يف رمألا يلو لاق ار
 دنع ديدش راصتخابو .. مولعلا لک يف نیزربلا ةفاك مجركتل ىعيبط ليخدم وه بدألا

 ةيادب - يريداقت يف - رتعت تقولا تاذ يف يهف .. یوتس» لعأ نمو ةفللا هده يات

 ىوتسملا ىلإ .. هب ءاقترالاو .. هرشنو .. همعدو .. ايدل ربا لک لمعت ةقالطنال
 7 3 ۶ ! هلا هلطتن يذلا .. عركلا قئاللا

 ا
 .قیفوتلا هللابو

 بیط دعس دمحم ۱۰/۱/۲۷ «ظاکع»

 ۷ لی
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 ةيريدقتلا ةلودلا ةرئاج

 ةيبرعلا ةفاقثلا ناديم يف .. انبدأو

 يف بيدألا ميركت ىلإ وعدت ةيلحنا ةبدألا ةفاحصلا تناك ماع رشع ةسمخ نم

 هبعوضولا ةرظنلا تسيلو :ةفطاعلا اهعفاد  كانهو انه تاوصا تعفتراو هنا

 نأو ءريدقتلا م دعب هروعش نعو ؛هطابحا نعو بیدألا ةاناعم نع ثدحتت  ةركفلل

ءندملا عراوش ضعب ىلع هم دلو هتافو دعب بید لا مرکت دئاسلا ديلقتلا
 رادصا وأ 

 ناجرهم هنأو ٠ء يش يف ىتوملا ديفي ال رمأ هساپ سرادم ةيمست وأ ءهتع ةيبدأ حالم

 ! , .اذکه .. فيض الب ةفايض هنأو .. هب یفتشا بايغ يف مت

ىرخأ ةهج نم هنأل - ةدحاو ةهج نم ةرظنلا وهذه ةهاجو نم مغرلا عو
 ةبعوت 

 هلم نم مغرلا ىلع - هلاجر نم نيزرابلا یسنب ال ىتح ليجلل ةيموق سوردو ؛ةينطو

 دصارلا عنقأ دق نكي مل «ةرتفلا كلت يف انبدأ نأ روصنأ يناف «دحاول ءا قشلا تاذ ةرظنلا

 «هتيصخشب عانقألا ىلع هتردقو «هتيلاعفب ؛ةدرجتم ةرظنو «ةيعوضوع عبتتملا 5 لحما

 ؛فيكلا ثيح نم الو : مکلا ثبح نم سيل .. هتیلالقتساو ءهئايكو او هاو

بيرق تقو ىتحرصاعملا رکفلا ةكرحب رثأتب لظ دق ناك ناو « لحما ریل وأ
 رثؤي نأ نود 

 .! هراشتناو .هتكرح ثيح نم نكلو .. هبف

 اذه ةكرح تقاعأ يلا لماوعلا نم ًاددع سست نأ دب ال «نیفصنم نوك يكلو

 ..جراخلا 5 وأ « لخادلا 52 نأ < < هتكرحو « هتيلاعف نيدو نمل تلاسو بلا

 جراح ىلإ يبدألا انيوص لمح نع انمالعإ روصق وه ؛ لماوعلا هذه مما لعلو

روصق لا ةفاضإلاب .. ًاعومسم وأ ارم وأ بوکس < دواشا
 عب زوتلاو ءرشنلا ةكرح 

 هدیدنلا ليجلا يدبأ ىلإ لوألا ليعرلا ءابدأ نم نيريثكلا جاتنإ روهظ نود لاح يذلا

 .. يبرعلا نطولا ىلإ اهوصو نع الض

 يف روتلا ىأر ليلقلا هضعب تاطوطنم يف ًاسوبحج انيدأ لظ «فورظلا هذه لظ ينو
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 ةدودفا فحصلا فلتخ يف رشن هضعبو : عایضلل یضرعت هضعیو «قدودحت تاعبط
 .. يلا یوتسلا ىلع یتح :راشتنالا

 لوس نود علف روطت نأ ابدأ تایادب ىلإ لجعلا ةرظنلا هذه نم رهظبو
 ۱ نکلو فورظلا فلتخم رثأتت يلا لماوعلا هذه عم قفاوتم تیقوتبو :ةفلتخم
 : ررطتلا سییاقم لك تقاغ ةروصب اهفيظونو فورظلا هذه عيوطت انعطتسا انأ وه : مح
 . ءايشألا عاضوأ بلق  ىرن ام ىلع ًاسايقو :هنظأ اکر تاهاجتالا ملت يف انکرو

 رهظ ةأجف .. عباطملا تارشع تماق ةأجف .. رشلا رود نم تارشع تماق ةاجف
 :داورلا لصاوت ةأجف .. بتكلا فالآ ترشن ةاجف .. عيزوتلا رود نم للا دلع
 تددعت ةأجفو .. اح لهدم رمآ | لهو تاونس رشعلا زواجي ۸ نمز يف بابشلاو

 .. ملاعلا يف دلب يأ يف يلعتلا روطت هفلأب مل لكشب ةبلطلا دادعأ ت ديازتو . تاعماجلا
 حبصأ يذلا عوبطلا جات الا ربع ییرعلا نطولا ي ىف ءافشألا ىلإ اندودح انيدأ ربع ةأجفو

 . ناكم لك ىلإ لصت تحبصأ يلا انتفاحص ربعو :ايركف ارسج

 ؛ ةيعوضومو :درجتب ركفلا ةكرح عباتي يذلا يقئاقثلا دصارلا ةعانق تءاج انه نمو

 لبوطلا مهحافک ةر اون نأ هداور قحتسیو ؛مرکتلا قحتسب بدأ انيدل حبصأ هنأ
 ةحئارو ۽ حورب ةمألا صن لصاوتيل : : يضاملا حمالع لیلا دمو < : ةفاقثلا سسا ءاسرا يف

 ضرعتت اهلاصأ دقفت ةمأ ةيأ نأل قرصاعلاپ ةلاصألا لصتلو :نيلوألا هرکف ةداق
 انتاداع عم الو : هیمالسالا انتدیفع جم مپ ال ككا اذهر : هبلاو : ككفلل

 محارتلاو طبارتلا ىلع ةمئاقلا اندیلاقتو

 هتیاعرب بيدألا أ مرکتب ةي هرات ةسانلا هذه ىدفملا كيلملا ةلاللج حوت دقلو

 ملا نادجو ره يذلا ۳ لع موقت ةمأ ةبأ ةراضح نأب هم اما | ةيصخششلا

 ؛لبقتسمللاو ءرضاحلا تاحومط لكبو :افوح نم تالعافتلا لکب اهقفشو ءاهريمضو
 . حارفأو ؛مالآ نم يضالا تاک ارتو

 تلماکت - هب يذلا ايدأل ًاديدج ًافطعتم نوكيس مرکتلا اذه نأ كش الو

 تحيبصأ يتلا ةيركفلا هتيصخش بناج ىلإ « يمسرلا ىوتسملا ىلع ةيرابتعالا هتيصخش
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 قافآ ىلإ ليلا قلطتم وه «فطعنملا اذه نوكيسو ءتاملاو « ماعلا ةحض هاو نالا

 يف - نوکیس اهءاطع نأب ةعناق سفنو ءنثمطم نادجوو فلئافتم حورب اهيف قلحي ةديدج

 ۳ أ ثيح ىلإ هتوصب لصب نأ عاطتسا هنأ هانعم اذهو ریدقن عضوم - ةيابنلا

 « هلوح نم ةايحلا ةيكيمانيد يف كراشي نأو رثؤي نأ عاطتسا هنأ هانعمو
 لتقی ال ذإ

 ناو « عومسم ريغ هنوص ناب سحي نأ هضهع ام ردق ؛ءيش هضهج الو بيدألا

 . ریدقتلا دمحم ال هءاطع

 لیلا اذه نم هلن يدبأ ىلع - ًائيقب - اهراثآ رهظتس ؛هذه ةعركلا دهعلا ةتفل نإ

 ۳۰ نم رثكأ نم ميلعتلا رود سسأ م "دب راو ملا هام لو هيدي ىلع ملت يذلا

 ىلع هقح نمو (ه ۱۳۷۳ ماع) فراعملل ةرازو لوأ س أر ىلع هتلالج ناك ثيح :ًاماع

 قروي هايقس نمو «هسأرغ نم وهف «مهئاطعب رخفپ نأو ةدايرلا هذه رامن يحي نأ ليجلا

 «بونجا لف رطعو ءهرارعو هحيشو دجن ىمازخم قبعيو . نيمرح ا انسي رهزيو مويلا

 ..ةضبرعلا هلامأب ناسنالاو ضرألا قفخو «میرلا ل ائاصأ يف لامثلا حایرو

 نابع يعابس ه ۱2۰8/۱/۲۵ :ليخاو

 رکفلاو لقعلا مرکت

 هذه يف روعشلاو ةفطاعلاو لقملاو ركفلل مرکت وه ةثالثلا ءابدألا ءالؤه عرکت نا ۾ ,

 لیبس يف مهجاتناو مهدهجو مبنقو نم اوطعأ نيمركملا ءالؤه نأ هيف كش ال اف داللا

 جاتنالا ىلإ نیرحالا عفدت ةميظع ةرداپ يهو ریدقتلل الها مهلعج امم دالبلا هذه ةف

 لتحت يفالا يف تناك يلا ةيبرعلا حئارقلا حانتب ةيبرعلا ةيتكملا ءارثإ ىلإو عادبإلاو

 وا ةصقلا ىف كلذ ناك ءاوس رم كما ار تا لی تا لوألا دار

 ةيقيبطتلا مولعلا ىتح ةيرظنلا مولعلا نم ةفسلفلا وأ رعشلا وأ بدألا و وأ ريسفتلا

 ةيملعلا ةضينلل ةمدقم ربتعت ىلا مولعلا هذه ريغو ۳ ها

 يف تضمو ةتباثلا لوصألا ةيمالسالا ةفاقثلا نم تذخأ يلا ةيكيرمألاو ةيبوروألا

 ام رصعلا اذه يف هيلإ تلصو ام ىلإ ةيبرغلا ةراضخا تلصو نأ ىلإ ثحبلا يف اهقيرط

AV 



 مولعلت لوألا سسؤملا رودب رکفلا اذه ماق دقق رثألا دعبآ هيف يمالسالا ركفلل ناك
 . یدک ةيقيبطتلاو ةد ةحيحمصلا ةيرظنلا

 ريثك مهمإف ةايحلا ديق ىلع نيدوجوملا ءابدألا نم ميركتلا یحتسب نم نع كلاؤس ام
 يدوماعلا ديعس دمو یشآ باهولا دبع ةذتاسألا مهتمدقم يو ةصتحلا تاهجلا مهفرعت
 نسحو ناحرس نیسحو راطع روغغلا فی دمحاو يدم نيمأ ديسلاو ۳ نمح دمو

 . نالا مهؤامسأ ينرضحت ال نم نورخآو حارس نیسحو يرشخمز رهاطو يشرقلا هللادبع

 برع نسج > ۷ : م ظاکع»

 هتالالدو داعم ... مرکتلا

 امنا اتدالب يف ةفاقثلاو بدألا داور مرکتب زیزعلا دبع نب دهف بألا موقي امدنع
 جيلا ىلإ رمحألا رحبلا نم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا باتكو ءابدأ مهصوخشب مركي

 يطعبو . , ةميقلاو یوتسلا ةعيقر ةناكم هل يطعيو هتاذ يدوعسلا بدألا مرکید : يبرعلا

 لات هنأب (سیمخ نبا)و (يعابسلارو .(ساجلا) ىطخ ىلع رثاس لكل ًاضيأ دیک تا
 . ةزيزعلا ةعساولا ةيبرعلا ةريزجلا هذه يف لوؤسم ربكأ زازعإو ريدقتو ءانث لانیو

 ةيركلا مهفقاومبو ؛داورلا ءالؤه لضفب فارتعالا ينعي اف يعب مرکتلا ناك اذإو
 زن روبه یا اقا لجل رطل ةرانا ليبس يف .. ةديجلا

 كتلوأ مه مه نيقحاللا نأو .. دئارلا بألا ميركت اوقحتساف مهسفنأ اوهرك دق لضافألا

 . ميركتلا اوقحتسيل مهفقاومو مهمالقا نومرکیس نيذلا

 قحلا بناول نيمزتلم نوصلحما مهتذمالتو مه هللا نذاب نولطظيسو اوناک دهل لجأ
 ْ . نوبتكي ایفو .. اوبتك ايف قدصلاو

 اوققدو اوثحم نم يلح قيفوتلا ناك دقف فلزتلا نع ًاديعبو .. ةلماجا نع ًاديعبو
 ًابفطاع رايتخالا نكي مل ثيح .. ةزاتمملا ةبخنلا هذه رايتخاب اوققو .. رايتخالاو ثحبلا
 لقعلا كع ىلع ًانبم رايتخالا ناك لب ءابدألا رابك نم (نینسلا) ميركت باب نم الو
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 . - لاقی اک - اعراب سرقلا ءاطعاو هباصن يف قحا عضوو .. قطنملاو

 ىلع قفاوو ميركتلاب رمأ يذلا زیزعلا دبع نب دهف بألا ىلإ ًاعوفرم رکشلاو
 ..رابتح الا

 نب هّلادبع خیشلاو يعابسلا دمحأ ذاتسألا يبحو رساملا دمح خیشلا ذیمالت نحت امأ

 .. ءاقبلا قوطب هل وعدنو ةريسملا دئاق يبو .. انسوژر عفرن نأ ال قحيف سيمخ

 يقبرعلا دهف ده ۱۰/۱/۲۷ :ةريزجلا»

 يدوعسلا بدألل مركت

 يف يدوعسلا بدألا ميركت وهو اًدج اًريبك نیش ينعت ةزئاجلا نأ يف كش كانه سيل هه

 ربعي اف مهل زئاوجلا یلستب دهف كلملا ةلالج موقي امدنعو .. ءابدألا ءالؤه ةيصخش

 أ .. نويدوعسلا نوركفملا اب ىظحي يلا ةعيفرلا ةلزتملا نع هتلالج

 نم ركفلل اف ةيلج ةروص سكعي اذهو نيركفملاو ركفلا يركن ىلع ةلالد ابنا اک

 نيب لصولا ةزه ًانرق رشع ةعبرأ ذنمو ةملكلاب ناك يذلا دلبلا اذه يف ةزراب ةناكم
 . ليم دمحم اندبس ءايبنألا متاح ىلع يحولا لزن امدنع ءامسلاو ضرألا

 نم ديزملا لذب ىلع يدوعسلا ركفملل يوق زفاحو مجشم لماع اهريثأت نأ كش الو

 ..ةملكلا لاحم يف قلثلاو عادبالا

 يركسعلا دمحم نيسح ص۱6۰۱۶/۱/۷۷ ۰۱ ظاکع»

 داورلا میرکتو .. نوفقیلا

 روطت نم كلت وأ ةمألا هذه هيلإ تلصو اب ناکمو نامز لک يف مألا روطت ساقي

 هتمرکو نیدلا همرک دقف تاوصألا ىلعأ ملاعلاو رکفلاو بيدألا توص لظیو .هعورف
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 ةيعاولا ةفقثلا ةقبطلا دوجو نإ .دوهعلا فالتناو تاونسلا یدم ىلع فارعألاو ديئاقتلا

 نم عفرلل نطاولا هاجتو ىلوألا ةجردلاب اهنطو هاجت اهنايلوئسمو اهتامازتلا كرادتت يتلاو
 طبطخ يال ةيساسألا ةيتبلا لکشب يرورض رما يحاونلا لك يف يئامثلاو يميلعتلا هاوتسم

 ينامأو مومه نع ريبعتلا ىلع  رخآب وأ لکشب  ةرداقلا يه ةفقثملا ةقبطلاف .قبسم

 بلاطلا هذه نع حاصفالا ىلع ةبهومو ةردق نم ةقبطلا هذه هكلتمت ام نطاوملا مالحأو
 بلاطلا هذه لثم قيقحت - ةمقلاو ةدعاقلا نيب ةقالعلل نيتم ساساك  اهمبي يلا ةطلسلل

 عرف رایتحا يف ةبغر رتک او اصصخت رثكأ ةئف ةفقللا ةقبطلا هذه لحاد نيب لكشتت اعرو
 ةردقلا ىدم يف اعئار ازمر نطاوملاو نطولل مدقتل هل صاختف بدألا وأ رکفلا عورف نم

 مش ًامارتحا فقن نيذلا داورلا نم ةثالث مرکت ددص يف نآلا نحن اهو .ءاطعلا ىلع

 هب ءيضي العشم مدقي نم لكل ميركت وه كلذ ىنعم نال مهمبركت يف ركف نمل امارتحاو
 بدألاب نيلغتشملاو باتکلا لكل ثحلا وه كلذ ىنعم نإ ةمداقلا لايجألل قيرطلا
 مادلا ثحبلاو خيراتلا قمع ىلإ دتمم دالبلا هذه خيراتف اورباثي نأ ملعلاو رکشلاو

 .ةضيرع ةيفاقثو ةييدأو ةيركف ةكرح ءاشنال لیبسلا وه اندالب المت يلا زونکلا جارختسال
 ةحبصح لیلد لاوحألا لكب وهو عدبم وا لي دع بيدأ دايم ةرق لك دهشن نت اهو

 وأ اهنعقوق نم تجرح دق ةيفاقثلا تاعمجتلاو ةيبدألا ةيدنألا یرن نآلا نحت اهو ةيفاعو

 نيرخآلا براجت ىلع عالطالاو هنع ريبعتلاو ممتحاب كاكتحالل كلذ ىلإ ليبسلا يف يه .

 يف لئاوألا نم نحنو انسفنأ فينصت كلذ دعب عيطتسنل ةفرعملاو ملعلاو بدألا لوقح يف

 طمخ يه رومألا لکب ةيعاولا ةفرعلا نأل ةفرعملاو عالطالاو ةءارقلا ىلع ثحم نيد رشن

 مئارلا ملاعلا اله وه ةفرعملا يش لک هيقي يذلا عردلا يهو نطارملا ىدل لوالا غافدلا

 شا اذه تبلن نحت اهو عيمجلا قح ةفاقثلاو ةفرعلاف دودخلاب ئمؤي ال يذلا ليمجلا

 ناو ريثكلاو ريثكلا اندالب يف ةيفحصلاو ةيبدألا ةكرحلل اومدق داورلا نم ةثالث ميركتب

 ةمداقلا تاونسلا يف ذخأت دق ةزئاحلا نأ رب نم نيريثكلا تاوصأ ىلإ ينوص فيضأ
 دلو نحف بادآلاو مولعلل ةيريداقتلا هلودلا ةرئاج نوكت اهذنع لمجأو بحرأ ىدلم

 يف بابشلا ةعومج يف ,لجنت ةيلهذ ةورث  ةيدام ةورث نم كلمت ايف - كلع دمحلا

 نيا نأب مايألا تعبثأ ىنلا ةفلتخملا ةفرعملا لوقح یتشو مولعلاو ءايزيفلاو بطلا نيدايم
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 ةفاقثلا سرع هنا .ةقثلاو ةصرفلا یطعا ام یتم قوفتلا ىلع رداق ءاطعلا ةريزحلا هذه

 قب رطلا ءیضت ىلا ةعبلطلا یه داللا مله ي نيفقثلا هعومجم تاب معو عئار بففاراعاو

 . ةفاضإلاو عادبالاو يأرلاب

 ناولع دمحم ه ۱۶۰6/۱/۲۳ «ليخلاد

 ! ! ةضايرلا ىلع هراصتنا يف بدالل ىحرم

 نب هللادبعو رساجلا دمحو يعابسلا دمحأ ةذتاسألا زوف لابقتسا اهيف م يتلا ةقيرطلا هد
 ايراضح ., ةمدقتم ةقيرط انتفاحصو انمالعا لبق نم .. ةيريدقتلا ةلودلا ةزئاحي سیمخ

 .. ريع لازال انيدل بدألا نأ ىلع لدت .

 ةفرح هتکردآ يذلا بيدألاب ريك ذتلا ىلإ انب ةجاح الو .. رع لازال ايدل بيدألاو

 !!.. بدألا

 ۱۰. هعمتجم مالعاو ةعمتجم لبق نم ريدقتلا قلي ال هنوكو

 راعش دباو ًامئاد عفرب يذلا يضاقلا دمح بيبا بيطلا انلیمز اذه بضقی دقو

 .. ةركلا موجنو نينانفلا نم ءابدألل صاصتقالا

 ركفلا اياضقب ماعهالا نود ةضايرلا ىلع ديدشلا اهزيكرتل انتفاحص ىلع ةمئاللاب قلبو

 . غامدلاو ..

 هتفحال مث ىلوألا اهتاحفص ردص يب ربا كلذ ءاتئطسا نود اهلك تعضو ةفاحصلاف

 يركفلا یوتسلا ىلع ةغلاب ةيمهاب زیمتی ريخك هقح هتطعأو .. ةديج ةيفحص ةقحالم

 دالبلا هذه يف بيدأ نم اف مرکت لک نوقحتسي ةلالثلا ءابدألاف ًاعطقو اندالب يف يناقتلاو

 مهئارثإ نع ًالضف هيلع مهوأتو ءالؤه نم دحاوب هرثأت ىدم دكؤيو الإ اهيف ينحص وأ
 ! !.. نیتسلا نم نرق فصن رادم ىلع اندالب يف ةيركفلا ةايحلا

 خيشلا وهو مهدحأ ءاطع ىلع ًاطيسب ًالثم لعلو .. كلذ نولعفب اولازال مهنإ لب
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 .. یمویلا هيلرب ةيئاسلا انتقیقش يفحتي يذلا رساجلا دمح ةريزحلا ةمالع

 نم لمت ال .. يمويلا لاحا يف مئار بتاك هنأ ةلالطإلا كلت لالحخ نم تبثأ دقلف

 لالطإلا كلت أدبي نيح انخيش ناک ول اك .. منتم لهس فيفخ بولسأب هبتكي ام ةءارق
 انيدح ايموب ابناک انل مدقيل اهب عبسي يتلا بنكلا تاهماو نيلوالا هقافر لك نم ضفتي
 !! .. اهمضه ةعرسو هنارابع ةقارشأ يف امدقتم

 تارابع يف نوقرفیو مهنالاقم نوطقلتي فيك ءانثتسا الب ةيمويلا اياوزلا باتك نع هنيأ
 . هيفرتلا ىلإ طاطخحمالا يف وأ .. ماهإلاو ضومغلا

 ةقارشإو .. ضرعلا ةيكيناكيم يف .. لهذملا قرافلا فشتكي ةيلحم وأ ةيبرع ةفاحص يف
 نییمریثا نييقيقلا نيديحلا باتكلا ىلإ همضب نأ الا كلم الف .. ةرابعلا ةفخو تولسالا

 ۰ نیدلا ءا دمحاو نما یفطصمک

 ! ! .. ةيقبلا نع هسأر ءىطاطي مث

 ! !.. أرقيو یرب ال ماستبالا الإ كلام ال مث .. لقوحيو ذوعتيو

 ريمعلا نابع ھه ۹٤۰۳/۹۹/۹ : قريزحلا»

 ,. ديعلا وه مويلا

 ةميظع ءافو ةسملو ؛دروو رطع تاقابو ؛ حرف ناحرهم .. هداعیم ی ياب

 . مظع دئاف نم

 ةمألا نأل .. اهخومش ديعو .. اهميركتو اهریرقت دیع .. ةملكلا ديع هنإ
 مدقتلاو يرلاو ةراضحلا قيقحتي ةريدجلا ةمألا يه اهردمتو ةملكلا مرح يلا

 . راهدزالاو
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 سیمخ نب هللادبعو رساجلا دمحو يعابسلا دمح ۱ ! : ةملکلا ناسرف ءالوهو

 قمع نودک وب اع! ةلودلا ةرئاج مهميركت موي يف هدهفب» مويلا نوشي , نیدلا

 ماظنو ؛ تارا دقع نع ًاديعب اه داش ةمألا هذه مک يذلا طار اب

 ۰ ءاقو ءاقلو : بس كوم دحاو عقومو ه دحأو تس ف اهعمع < تالوکوتورلا

 مرکتلا اهنإف سیمخ نباو رساجلاو يعابسلل 7 ةزئاحلا تناك ۳

 دهفو 0 دليلا هذه ردص نيزي يذلا یک زر دفع نم مهریغ و اض

لوأ ناك دقف «ؤلؤلا دقع» ءيضت يا ةريك ۲ رونلا ةلاه وه زيزعلا دبع نب
 

 .. ريبكلا نایکلا مناص زيزعلا دبع ةلود هتبجنا ةفرعلاو ملعلاو رونلل ريزو

 25 .. قيرطلا اذه ي ةديدج ةنبل عضي .. ةفرعملاو رونلا ةريم لصاوي مويلا

 يف يضقل ةملکلل ةيوق ةعفد ىطعي .. ريبكلا نايكلا لوح رونلا نم ادب

 , اهدگو اهرطع مسن و ا اهحومشو ٠ ام اطع

 يدماغلا دلاخ ىلع ه ۱۰/۱/۲۷ : ءاعبرألاب

 داورلاو ةزسئاخلا

 ذنم ءابدالا ناهذأ دوأري ًاملح ناك اندالپ يف بدألا هب ىظحي يذلا ريدقتلا اذه . ,

 نكلو «دالبلا يف ةيركفلا ةكرحلا شاعنإ يف ةمهاسملا هل تحانأ حمالم انبدال تحبصأ

 كلما ةلالج تايبجوت تناكو دالبلا هذه ءانبأ نم نيصلخنأ يديأ ىلع ققحت لا اذه

 متيلوئسم ماما انءايدا مضیل .. ليمجلا ملح ا اذه قيمت يف ايساسا الماع ىدفملا

 . ةيلوثسمو يعرب يدايقلا مهرود ءادا يف ةيضراتلا

 اوعضو مهلكف رکفلا لاحت يف ليوطلا مهعاب مه .. ريدقتلا اذه اولان نيذلا انؤابدأو

 ( يحيراتلا ثحبلا اوسرام مهلكو ءاندالب يف ةفاحصلا خيرات حرص يف ةيوق تانبل

 رکنب عمتحنا ناك موي «حيرصلا يأرلاب ةرهاخملا نم اوناعو ءركفلا ایاضق اوجاع مهلكو

 ىلع ذملتت يذلا لیلا ىلع ةحضاولا هتامل هل ميم دحاو لكو «ةحارصلا هذه لثم
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 ةناكم سوفنلا يف مهلف ٠ محل اهريدقت يف بدألا ردقتو ةلودلا مهردقت نأ أ ورغ الف «هیدب

 دحاو لك شاعو ءرصبلاو عمسلا ءلم اوراص نأ دعب ربكأ ةناكم بولقلا يف محو ةريبك
 يف دلج لاو :ةرباثلاو سفت ىلع داّتعالاو ةيماصعلا نم اپیفو ؛ هتايح ةمحلم مهنم

 اذكه :ليجلا اذهل ةودق نوكي نأ نكمي ام «بعاللا لع ربصلاو ؛ يملعلا لیصحتلا

 مهجاتتإ نم مئارلاب اندالب يب رکفلا ةضور اوعرزيل !وبعت نم انئابدا نم داورلا لاح ناك
 هعبانم نم لبتتو «ةمداقلا لايجألا هب لظتست ًاقماس جاتنإلا اذه ىقبيلو ءيركفلا
 . ةفرعملاو ثحبلل ةشطعتملا لوقعلا

 . مهريدقت موي يف ةثالثلا انداورأ ةيحت

 ةضبللا دئار نم ريبكلا ريدقتلا اذه مهجاتنال نوكي موبو .نوجتنب موي انئابدأل ةبحتو
 ةراضح ءةمدقتملا لودلا فاصم يف اندالب عضو يذلا یدفلا كلملا ةلالج اندالب يف

 .. ىمالسالاو ينرعلا نيملاعلا يف يدابقلا اهرودل اكاردإو ًابعوو

 عیزفلا لیلخ ه ۱8۰6/۱/۲۷ :«مویلا»

 ! ..اندالب يف ةملكلا ةحرف .. مويلا

 مابالاک سيل «مویلا» ناسنالاو ةراضحلاو ركفلا .. نطولا اذه خيرات يف زيمتم موب

 هللا هتهكنو «صاخلا هقاذم هل موي هنكلو اندالب خيرات يف ةعئارلاو ةليمجلا ىرخألا
 . هتاقولخم عيمج ىلع هللا همرك يذلا نتانإلل ميركت هنا

 . ةقرعملا رئانمو ركفلا تارانمل ناعالاو ماعلا ةلود نم مركت

 . ةبيطلا ضرألا هذه ىلع ةملكلا بابرأو ركفلا لاجرل ةمألا هذه دئاق نم مرکت

 ةريسمو .لايجألا مامأ بوردلا مالظ ءیضت ةعمشو قيرطلا ىلع لعشم ةملكلا نإ

 ةيمنتلا تايطعم لكل ةباجتسالا ىلع ارداق ناسنالا لعج يف مهست اهنإ .ءامنالا

 . راعألا ةلحرمو
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 ةصقلا كلت رک ذن انلکو اهديصر يف ام زعأ .. اهيدل ام ىلغأ مه ةمألا يركفم ناو

 باهذ وأ ايناطيربل ريبسكش هامتنا نيب هئاسلج دحأ هری امدنع (لشرشن) نع ىورت ينلا

 (یبسکش لب) روفلا لع باجأف .. ابنزوح نم گلاذنآایناطبرب تارمعتسم یدحا مدنفا)

 مالعا نم ادلاخ ًاملع ريبسكش يتب نکلو دنا ايناطيرب نع تبهذ دقلو
 . ايناطيرب

 رکیو فعاضتب انحرف نكلو .. انداور نم ةثالث عركتب احرف سيل مويلا انحرف نإ

 . مرکتو ةياعر نم هقحتست ام :ةملكلل» ىطعأ اهتريسم دئاقو ءةديشرلا انتلود نال

صو ةفرعملل ًاردصم یضالا 2 - تناك اك «ءارحصلا) هله نا
 ءايبنألا نضتسا ارد

 2. ةناكملا هذه هایت و ,. رودلا سفت دعت «مويلا» يه اه ءاملعلاو ۰ نیرکفلاو

 ءانب دييشتب مهم اکو ناسنالا ءاطعب تحت منصملا ءانيب لفحت اك ابن عمجأ «ملاعلل» نلعتو

 فرحا ءاتب ةلداعلا سشن 5 عضت بروا

 يراضحلاو ياسنالاو يعوضوما اهدعب ره اذه ., ةرتاخا هذه ريبكلا ىنعملا وه اذهو

 1 : هناسنإو نطولا اذه ىلع

 نطو يه امنإو طقف لورتب رابآ تسيل اندالب نإ: ملاعلل لوقت نأ انل قحي - مويلا

 وه اعإو يدالا ةايلا لكش ديحولا همه سيل يدوعسلا ناسنالا نأو .. ةفاقثو ركف
 ميركت زمر الا وه ام ةثالثلا ءالّوه حرکت نا .بحلا لك صرحلا لک هرعاشمل يطعب

 فزعل نأ ال تح رامزم یهو ۰ ةريبكو ةريغص ) هبودبو رشح يدوعسلا تانا

 . ةباو زازعالاو .. مرکتلا ديشانا لمجأ هيلع

 .. مکناکم ةملكلا باحصأ اي مكل نا : هلاح ناسلب لوقب مویلا كيلث كيلملا نإ

 بناج ىلع بناج هيف يغطي ال يذلا نطولا !ذه لماكت تانبل ىدحإ متن أف : مكتناكمو

 لک الا لک .. راتوألا لك ابنوط عادبإ يف مهست ةليمج (ةفوزعم) ااف ناو ..
 . راكفألا

 .. خیراتلا تلخد يتلا مألا يه ًادج ةليلقو .. دج ريسع ما خیراتلا لوخد نإ
 نكت من اذإ خيراتلا لعدت نأ «مألا نع ةماد عیطتست الو اند اناکم هف اش تذجناو
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 «يراضحلا» راهدزالا ينعي لماكتلاو اهضعب رزإ اهرزإ دشب ةلماكتم ةيراضحلا اهيناوج

 ,ركفلا ةناكم ولعو

 ضرألا ما يهابت نا عيطتسنو هباوبا عسوأ نم خيراتلا مالا لخدت «لماكتلا» اذبب

 . امراضحت

 .. ناسنإلا ءانب بناوج نم ًاماه ًابناج لكن ريبكلا ميركتلا اذهب - مولا اذه  نحتو
 ميركتو .. هنطو ءانب لئاسو ىدحإ يه ةفداملا ةملكلا نوكت نأ ىلع هزفحو هركف ءانبو
 8 هناسنا

 دهشت اندالب ىلع تدفاوت يتلا ةفقثملا دوشحلا هذه یرن نحو مویلا ءادعس نت مك

 . هركف داورو هئابدأب ًالثمم يدوعسلا ناسنإلا مرکتل ةحول لمجا

 . هؤاطع ردقبو هركف مرکب نأ هميركت ةو .. ناسنالا مرکت عئارو ريبك رما وه مك

 يررح نم ريبعتلا اذه ةراعتسا نع ةرذعمو .. اندالب يف ةيلكلل سرع مويلا نإ

 . هتداق ريدقتو «هناسنإ ميركتو هحارفاب سرع وهف ةضايرلا تاحفص

 يضاقلا دمح ها1140 4/1/8 : «ةريزجلا»

 ةمألا رم ... ءايدألا

 برفتسب ال ةيبرعلا ةغللا روذج تسساو + ينرعلا رعشلا تغاص يتلا ةيبرعلا ةريزجلا
 . رضاحلا عم اهخیرات لصوب ةمزلم نوكت نأ ادب

 رعشلاو «ةفللا ةسردم يه < يضاملا ي ؛ ةيب رعلا ةليقلا نوكت نأ ًايجع نكي ملف

 ةيالل ندملا لوح راوسألا تديش يتلا ىرحألا ملاعلا لئابق ةيجمه سکع ىلع « ةيسورفلاو
 . ام ةيندملا

 ةفاقثلا رارسآ حاتفم يه ءارحصلا نوکت نأ يرشبلا خيراتلا يف لوألا ةرلا اهلملو
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 ةيدابلا ءانبا نع زیاتلاو :ملاعلا ىلع حتشلا اهتیراتو ةقيرعلا اهديلاقت مغر ؛ةيئدملل

 . مهتايحو

 (ةايحلا بيلاسأ تدقعت اهم رضاحلا نع لصفت روذحلا ىلإ ةدوعلا نكت مل نذإو

 . قيرط ىلإ يبتنت ال تاراسمو تاهاجتا ىلا قرطلا تقرتفا وأ ءشيعلا لئاسوو

 ةعفاو ةقيقح تحبصأو ءةيماظنلا اهطورش تلمتكا يلا ةيريدقتلا ةلودلا ةزئاج

 راسم يف ادئار اقیقحت ردعت ,ةملکلاو ركفلا يف نيدهاجلا نم ةثالئ ديلقتب تأدب نيح
 . يبرعلا يعولا ةرجش يف رذجتلا اناحنمو :ةيفاقثلا انتيوه ىلع ديكأتلا

 اهم سيمخ نب هللادبعو «رساجلا دمحو ؛يعابسلا دمحا .. ةثالثلا خويشلاف

 ةيفاقثلا انتايح مسر يف ةرثؤمو .ةمئاق ًامالعأ نولظي اوقفتا وأ مهلوح سائلا قلتخا

 . ةرصاملا

 رزم يعايجا جیسن نم ءزج مه هابدالاو نیرکفلا نأ أدبم نم يتأب مرکتلا اذهو

 مه بدألاو ركفلا مالعأ ربتعا كلذلو ءرضاحلا عم مزالتیل خيراتلا راضحتسا ىلع رداق

 مهسيساحأ نوعضي نيذلا مهو ءاهخيرات ةباوب ىلع نوفقبو ءةمألا ريمض نوکلتع نيذلا

 تدقعت وأ «تالكشملا تددعت اهم :نطولا لجأ نم مهحرفو مهيضغو « مهعومدو

 . مئاقولا

 يف مهتايح يبس اوعفد نيذلل ةينطولا فادهألل ًاقياطم ميركتلا ءاج كلذ ليبس ينو

 ناكر :ةينطولل اقداص ىنعم اوققحي ىتح قربکلا رافسألا نيبو .فعمااو ةسردملا
 يأ يزاوت اهن ةلودلا تأر يلا «ةريبكلا دوهجلا هذه ًالباقم ًافقوم ةزئاجلل مهقاقحتسا

 .. اميظع رخآ لمع

 ال اذه ناف انيركفمو انئابدأ میرکتل ليوط لسلسم يف ةيادبلا مه ةث كلا ناک ادا و

 لعفلاب ققحت ام اذهو .. اهجناتن نهرت اياد رومألا اغاو « مهدوهج ًارخأتم ًافارتعا يتأب

 . بيبا اننطو ءانبأ نم نيصلخلا لمعل اوتو ًامناق ًازمر ةزئاحلا تحبصأ نيح

 تيليوكلا ضسوي هه ۱8۰8/۱/۲۷ : ,ةعماجلا ةلاسرد
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 يدألا ضایرلا سرع

 . ه۱6۰۶ مر نم ۲۷ ءاعبرألا مويلا اذه

 .. ةكرابم مایا نم دیجم موي هنإ س

 «تايلوألا» لجر هاعرب ,, هعون نم لمع لوأب نرتقیو : مايألا يف رک ذیس موي هنا

 .. زیزعلا دبع نب دهف كالا
 . ءاملعلا مرکنو 3 ملعلا ميركت موي هلأ س

 .. ةبهولا مرکت موی هلأ س

 .. دهجلا مرکت موي هنإ -

 رکفلاو بدألا داور نم ةئالثل تصصح ةيلام ةزئاج نأل مولا اذه رك ذي سيلو
 هل لاقتحالاو هب ءافتحالا بوجوو « كلذ ةي لع . . دلبلا اذه ف يملعلا ثحبلاو

 ةنالثب .. ةيماسلا ةوافحلا هذهو .. يونعملا يركتلا اذه ًاضيأ رک ذي مويلا اذه نكلو
 .. نرق فصن ىلع ديزي ىدم ىلع ةيركفلاو ةيفاقثلا اهتايح اورثأ نم دلبلا اذه داور نم

 . ءاملعلا مرکت نوكي نأ 9 نأ ىلع صرح دقو « عزي زعلا دع نب دهن كلملا» نإ

 هيلا 3 يد 00 !ذه يف ةر ليلا ا لو نا « دا ورلاو نیک

 .. نیا ر ف يف انتم اب نم ی

 فلت يف ملعلا داور یضحب نأ لصاخلا ليصحت نم نا» كيلا دكأ دقل
 .. «مم رکتلاب تاصصخیلا

 لمعي نأ بجاو وه ال ةيادب مویلا ناجرهلا اذه نوکی ناب هرورس نع كيلا برعأو
 .. ىرخألا ةيدلعلا يحاونلل ةبسنلاب
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 دبع نب دهف كللا «نيمرحلا مداح في رشت كجهوت هديزي ريبكلا ضایرلا سرع
 53 ةيسانملا هذه ؛ زب زعلا

 دهن كلفا ميركت دهشتل مويلا يتلت يتلا ةبخنلا هذب قلأتي جبيبلا ضايرلا سرع -

 ۰ ينارتلاو يملعلا ثثحبللو .. ءاملعلاو . ملعلل

 نب لصيف) بابشلا ريمأ هلذب يذلا مكحملا بينرتلاو ,رهابلا دادعإلا اذهل ناك دقل

 ماعلا يركفمو ةذتاسأو ءابدأ نم ةبخنل رفوت نأ يف هرثأ ريبكلا ناجرهلا اذغ (دهف
 .. ريثكلا ددعلا اذهب قرم لوأل ءاقتلالا نم ينرعلاو يمالسإلا

 نم انعمتجم هب وهزي ام ىلع لئدنو تلتد يلا .. ةميظعلا ةبسانملا هذه ةعئار يه مک

 3 تالاا لك ي نعدسمو ءاملع

 هناجرهمو :يندألا ضايرلا سرع يف نوعمتجتي دقتلاو بدألاو ركفلا عئالط مه اهو

 يلا ةديمحلا ةنملأ هذه اوربل ,زیزعلا دبع نب دهف كالا ةياعرب يعركتلا هلفحو « يملعلا

 يذلا ركفلا لجر وهو « ةيبرتلا لجر هللا هظفح وهف كلذ يف بجع الو ..كبلملا انتا

 .. ةيرتلاو رکفلا لاجر ميركتب نوميملا هدهع لغش

 .ميئاقشاب دلبلا اذه يف نيركفملا ءافاف .. تابسانم ةدع نيب تعمج ةيسانع نذإ اپنا

 ءال هل دادعتسالا رولعتب يونس ءا ىلإ ةسانملا هذه لوح نآ یسعو .. ريبك زاجل

 موي» نوكيلو .. ميدقلا يف «ظاكع قوس ناك اك ًامامت .. «يركفلا ضايرلا مويا

 . ًالومش کا ١ يركفتا یخایرثا

 .. ءاملعلا حرکت هيفا

 .. هيلإ نوئدحتب نیفی رشلا نيمرحلا مداح يمالسإلا ماعلا يف نيركفملا ءاقل هيف -

 نم هلوح روديامو باتكلا بناج ىلإ مج :يجولونکن - ياق ضرعم هيفو

 ماعلا يف ةيملعلا تاعارتخالاو يجوئونکتلا روطتلاب ةيانعلا ءركفلاو ةفرملا ةيعوأ

 .. مهصعب یک .. ءاملعلا فراعتسل يمالسالا
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 !؟ةفرعلا تالاش یتش يف تاضورعمو ءضراعم عم ناجرهلا اذه نمازتب ال ادا

 .. رثکلا ی نكمأ ولو كلذ نوكي نأ نكي

 نوعلطتي - ًامالحأ ًاعيمجب نینطاولا سوفت يف ثب نأ :نذإ :مويلا اذه قح نمو
 .. ميركتلا ةدعاق عسنتف اهقيقحتل ها * 1 و 2 هری

 : هيف مرکی ی

 رلاو ٠ لعل! ث ثحبلا ي دئارا او : .بدألا ۳ 03 رلاو ٠ ةشيدلا ثاحمألا يف دئارلا

 8 ءاطعلا ف دئارلاو « ةيداصتقالا ةلوشنألا 5 دئارلاو ةيضايرلا ةطشنألا ىف 8

 ىف قباستلا باب تحف دق ةبسانلا هذه نوكتف .. اجینمو اكرلس نويلاثملا هيف مرکیو

 . يلاثملا ككولسلاو .. ءاطعلاو .. جاتنإلا

 دوم دمحم دمحأ هد ۷ : :ءاعب والا

 داورسلا لیجو .. بدألا ةزئاج

 يف بدألا ةزئاجب ميركتلا رصحتي اذال ةيبدألا ةحاسلا يف لاؤس حرطب نأ زئاجلا نم
 نیرصاعلا نم دید لیلا نيب دجوي دقو ةكلمملا ءابدأ نم نيرصاعملا نم ميدقلا ل احلا

 ميدقلا نيب  طسولا .مرضحلا ليحلا نم تنك ناو انأو ؟ةزئاحلا هذه قحتسي نم كلذك
 ليج ىلإ ًازيحتم الو ةئفل ًابصعت ال دئارلا لیلا حلاصل قداهش لجسأ يت الإ دبدجلاو
 نم ًاصاقتنا الو «عدق ليج ىلإ لوحتيف طسولا للا رود لاس هنآ اس الو هاب

 لع لج لک دام هب نزأ يذلا نازیلا كلتمأ ىب نأ يعدأ تس .. ديدحخلا ليجلا ةيرهأ

 رهو كئلوأ ءاطع اب سيفا نأ نكمي سيياقم يدل نأ كل ی ال اک .ةدح
 ۲ 3 حالا ةلص احل نوکی ال دقو - ةماه اكل - ةدحاو ةيحان ىلع يتداهش يبآ يننكلو
 ابشلا نم مويلا ءابدأ ليجف يبدألا جاتنإلا ن نادیم يب دهجلاب ةلص اه نكلو هتاذ دح

 رصع يف اودجو ثيح ةرضاحلا اهنازجنمو ةثيدحلا ةراضطا جهابم يف نيهفرم اوشاع

 ءابرهكلا دهع يف اوشاع مش ةرسيم هافرلا بابسأو ةحارلا لئاسو لك ايجولونكتلاو روطتلا
 لئاسولا عرسأب ملعلا لهانم نم دوزتلاو عالطالا ىلع مهنيعت يبلا تامدنلا ريوطتو
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 ترثكو رشنلا تاودآ تددعتو ةئيدخلا ةعابطلا ةزهجأ ترفوت ثيح .قرطلا ثدحأو

 ام هتايح يف هجاوي مل لب ا اذه نأ مهلا ءاهئايوحم فلت ىلع فحصلار ا

 شیعلا ةوشخ نم - داورلا ليج قحم هيلع قاطن يذلاو هقبس يذلا لبا ههج

 يف قيرطلا قش ۱ يعن ابنکلو « طقف نمزلا يف قبسلا ينعت ال انه ةدايرلاو قايخا انظر

 نأ ىرخأ ةيحان نم ةدايرلا ينعتو .. بابشلا مامأ هديهمتو ةرعولا لبسلاو لابجلاو لالتلا

 يف مهسفنأ اوقهرأ دق یمادقلا ءالؤه نأ عدقلا ليجلا هيلع قلطن يذلا دئارلا ليلا اذه

 هلق عم ءاطعلاب اوداجو دهجلا اولذبف بعاصلا یتشب مهقيرط اوقشو بدالا ليبس

 نم نیمورع ةراضحلا تايطعم نع نيديعب اودلو دقف «تامدخلا يلدتو تاناکمالا

 . نالا لصاح وه اك اهبايساب عتقلا

 عم اوكراعتو «حبرم ريغ داهم ينو ةنشحخ ضرأ ىلع مهنم دحاولا ةدالو تناك دقف

 لبتسل ةيسنلاب هئاطع يف نامزلا حش عمو مهريصبو مهغازعب هيلع اورصتناو ريرملا عفاولا

 ةعانم شيعلا ةنوشخ نمو «فقولا ةبالص ضرألا ةيالص نم اوبستكا دقف مهرصع

 لصح يذلا طفلا ىلع تایناکمالا مهل رسيت ملو لبسلا مف دهمت ملف ؛رهدلا تابلقت دض
 بیناتکلا يف ةركابلا مهتسارد ذنم بعاتملا اوفلأو ةاناعملا اوشياع دقف «ديدخلا ليجلا هيلع

 نأ دعب الإ بلاطلا مهل بجتست لو فورظلا مه عضخت لو للا مه اوفلب یتح

 يتلا قيرطلا نكت ملف تابوعصلا نم لهاج اهوحن اوزاتجاو ةقشملا نم ارحب الإ اوضاخ

 ةفوفحم قیرط يه اعاو حایترالا يعاودب ةطاخم الو دورولاب ةفوفحم بدالل اهوكلس

 مهتالواحم اوأدبب ملو ءايرهكلا راونأ ىلع مهسورد اورک ذتسي ملف «قرعلاب ةسومغم ده
 جرسلا ةرانا يف لثمتملا تفاذلا رونلا نم اوناع امنإو :ةثيدحلا حيباصملا ءاوضأ يف ةيدألا

 .تالاصتالا دعبو تالصاولا ةبوعصو كاذ ذإ ةايحا فیلاکت بناج ىلإ (جارس عمج)

 جاومألا فنع مغر ةدكارلا ةايحلا مضخ يف مهقيرط اوقش مهنإف تاقوعملا كلت مغرو

 نأو داورلا ليج اوفصوی نأ ةاناعملا كلتو دهجلا اذه اوقحتسا كلذلو « تارابتلا يدحتو

 رصحنی ال انه مرکتلاو دوهجلا كلثو بعاتملا هذه ىلع ميركتلا  كلذل ًاعبت

 لمشب هنكلو مركتلا اذهل ةعيلطلا مه اوناك ناو ةزئاجلل اوحشر نيذلا ةثالثلا ناسرفلا يف

 ليج دوهجل مركتو نادينا اذه يف مهقبسو بدألا يف مقیاس فارتعا وهف داورلا ليج
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 . ةببطلا ضرألا هذه يف هلمک اب

 تالاحم همامأو مسابلا لبقتسلا تاعلطت يفو ليوطلا راوشلا ةيادب يف ديدجلا ليجلاو
 ام ردقبو ملعتلا لیسو ملعلا لئاسو نآللا ۱ ترست ام ردقبو «ةحرتفم ءاطعلاو حومطلا

 كانه لظي هناف ءركفلا لعاشمو بدألا نيدايمو بتكلا رود : ءرلا لوانتم يف حبصأ

 يركفلا رولعتلا تالاحم ثيح ةيلاحلا ةبقحلا هذهو ةيضام ةبقح ي شاع ليج نيب قرافلا

 لوضولاو «تافاسلا براقتو عالطالا لئاسو عونتو جاتن,الا ىوتسم علقترا او ةلآلا مدتنو
 لك يف ةيركفلا ةايلإ تقترا دقل .قرطلا لهسأو لبسلا برقأ نم تامولعملا ىلإ

 . ةرصاعملا ةيراضحلا تازاجنالاو رصعلا روطن لضفب تالاحما

 قدصيو ةيبدألا مهتايح علطم يف اوناع نيذلا ميدقلا ليلا ريدقت لأي انه نمو

 بدألاو هتقشمو هتروعو مغر قيرطلا دايترا ينعت ةدايرلا نأل داورلا ليج فصولا مييلع
 نيب عقاوملا لدابت يف انه ةلصلا تسيلو بادلا وه رخآ ًاموهفم هتقيقح ينعي هتاذ يف
 الا نوكي ال بدألا نأل نكلو فورحلا هذه سناجت وأ (بأ ادر وأ عمبدأ) فورحلا

 ىتأتي اغناو غارف نم يأ ال ةيفاقث ةزيكرو ةيبدأ ةليصح نیوکت ىلع رارصإلاف .. بأدلاب
 یمادقلا انئابدا نم ريشك ريتشا دقو اهنامدا و ةءارقلا ةلصاومو عالطالا يف دهجلا لذپ نم

 ةرثكو ةءارقلا ةلقب ديدحلا لیلا بابش نم ريثك رشا ايب ةباتكلا ةلقو ةءارقلا ةرثكب

 بعاصملاو قاهرالاو بعاتملا نم مغرلا ىلع نأ ةبيجعلا تاقراقلل نم لعلو ءةباتكلا
 هنوبتكي مهنأف  ًارثثو ًارعش  يبدألا مهجاتنإ  داورلا ليج  ميدقلا لبجلا اهشاع يلا
 یپهتنک ..ثنلا و أرعشلا ي و بتكاذإ بتكي يذلا ديدحلا لیلا فالح حوضوو ةلاسب يف

 ضومغلاو یمادقلا یدل غوا يف بابسألا عاجرأ عیطنسن الو ؛ دیقعتلاو ضومغلا
 الأو «كلذ يف ببسلا وه يسكع رثأ اهتديقعتب ةراضحا ريثأتل نوكي نأ الإ نيثدحملا ىدل
 بولسألا يف ةحضاولا تافالتخالاو ةددعتملا قراوفلا هذه نم ريثكل ليلعتلا وه اف
 ليجف «زمرلا م ادخیتسا يف فاللاو ؛ضوتلاو حوضولا يف فالتخالا .. جملو

 دهشم وأ يخيرات رثآ وأ فولأم وأ سوسحم ءيئل مهتاباتك يف نوزمرب ءابدألا نم داورلا
 همدختسي يذلا زمرلا نومدختسي نوزمرپ امدنع ءابدألا نم نيثدحلا نكل سوملم
 بلصلاب زمرلا ةلاقلا يف وأ ةصقلا يف وأ رعشلا يف ءاوس مهجاتنإ نونمضي مهارنف نويبرغلا
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 نکلو نوملسم انبابشو ؛یراصتلا دنع ةسينكلا سوقط زومر نم كلتو كلاذو ةئيطنخلاو

 . ةيسنكلا تاحلطصلا هذه لاعتسا يف مهف نود وأ مهومبات يعو نود مهضعب

 دح ال ايب داورلا جاتنإ يف سوملم رث أ اه يئارتلا حمللاو يتبدل سلا ذجن كلذتو

 اودجو س ودی اف - نوئدحا ءایدالاو .. يدا بدألا عب جات 5 كلذكر مألا

 رثأ دجن ثيح نييبرغلل ًاديلقت اندنع يخيراتلا روثأملا نع هب اوضاعتسا رخأ زمر يف مهسفنأ

 يف وأ رعشلا لاحم يف ءاوس ةيبدألا تامادختسالا يف ةئيطخملاو بلصلاك يسنكلا زمرلا

 :بلصلا ةديقعب نومْؤي ال ةيمالسالا م دیقع مک بابشلا ءالژه نأ عم رثنلا لاح

 ءىطاخلا ريسفتل بلا مالسلا هيلع مدآ انيأ ةثيطن ريسفتب الو مالسلا هيلع حیسلآ بلص

 ف برغلا ءابدأ جبن نوجبي نوملسم , مهو كلذ عم مينكلو ىراصتلا دقتعم يف ةئيطخلل

 نم الو نيملسمك' انتادقتعم نم سيل زمرلا !ذهو تب بلصلا) زمرلا م مادختتسأ

 انتايح ىلع «یراط زمر وهو مهتاروثامو اتئادعآ تادقتعم نم هنكلو برعك انتاروث

 يديقعلا مهثراوت مک يعاججالا مهروثأمو يناقثلا مهسح يف لیصا وه ايب ةيركفلا

 ؟ هزمر مهفن ال اه لمعتسنو هداعبآ كردن ال ام دلقن اذالف زمرلا اذهل يكولسلاو

 راكفألا دیلقتو ةركفلا ةلاصأ نيبو بايشلا حومجو خويشلا ةكح نيب قرفلا وه اذه

 نکی زمر برغلل ناك اذو «هنع ردصنو هب منو اثار ًابابشو ًاخويش رتعت نأ يغبني اذا
 ةيهالسإلا ةديقعلا يب هقداص تالالد ىلإ ريشت زومر انلف ةنطاخلا تادقتعلا نم دقتعم يف

 نریغ نم رظتنن الف ةيفاقثلا انتالاع يف اهرمثتسنو اهیلع ظفاح مل اذإ يرعلا ثارثلا يفو

 .ةيبدألا تالاعتسالا يف اهينيتو اهنع هيونتلا وأ اهرائتسا

 مييلعف .دغلا داور نونوکیس مويلا ليج كلذكف مويلا داور مه سمألا ليج نا اکو
 ميف ترصحا نيذلا داورلا ناك اذإف تورقا كرتعمو ةايحلا ماسز يف و مهدوجو تابثا

 ليلا ىلع ناف قرعلاو دهجلاب يبدأ ءاطع نم هيلا اولصو ام ىلإ اولصو دق بدألا ةزئاجس

 نم ةدارتسالاو ماعلا عبانم نم فارتغالاو ۷ ليبس ي دوهجلا نم دیزلا لذب ثيدحلا

 ًامجن لبق نم تناك اک ةيبرعلا ةريزجلا رضاحي قيلت ةقومرم ةيبدأ ةضهن قیقحتل هلهانم

 . ءاضو لبقتسملاو ةريبك لامآلا نأ كش الو ةقرشملا اشا ف ًاقلأتم

 ماسلا هللادبع نب ملسم هه ۱۶۱6/۱/۲۹ : :ليخلاب



 ةراضحا ةريسم ةبكاوم ىلع ةمالع

 ةريسملا ةبك اوم تامالع ىدحإ یه « بدالث ةيريدقتلا ةلودلا ةزئاج نا
 ٤ امولعم امام بیداللو 3 هردق ركفلل نأ ىلع عصان ليلدو ؛ ةيراضخا

 . نيزاوملا ناحجر

 يأرلا ةيرغ يحصلا خانلا ءيبت كلذب يهف ۰ بدألاب يتعت امدنع ةلودلاو
 . ءامتنالا رييأعم ٤ لئاسولا لصفا هذهو ءراوجلاو ءاذبالا ي

 نيب زيمتلل نومألا نامضلا ىهف « ةيئاقتلا ةساح كانه تناك اذاو

 . عقلا ةيئاوتسا رادم نع داعتبالاو « ءاقترالاو طاطحالا

 تاوطخلا لمجت يروطتلا قفألا يف ةيطمن يه اهشيعت يللا ةلحرملا هذهو
 . مرکلا ءاقبلاو زيزعلا شيعلا ينعي اذهو « ددجتلا باحر يف ةلصاوتم

 عواطم دماح هه ۱۰/۱/۲۳ ؛ليجلاو

 ءابدألا لكل ريدقت . ةزئاحلا

 دمحأ .. ةئالثلا ءابدألل « ةيريدقت ةزئاج تسيل اهنأ ىلع ةزئاجلا هذه ىلإ رظنأ ه

 يف ءايدالاو « بدألل ريدقت يه امناو « سیمح نب هللا دبع . رساجلا دمح .. يعابسلا
 ةرياخم اه حيشرتلا طورش تناکل اهل نييعملاب اًصاخ اریدقت تناك ولف : اهلك ةكلمملا

 يف تأب مل : ةنس نيس نع حشرملا رمع لقب ال نأ اهمهآو ۰ ةنلعملا طورشلل « اما
 ؛ ءاطع هل نوکی نأ كلانه ام لك « حشرملل يبدألا جاتنلا عون ىلإ ةراشا يأ طورشلا
 جاتنالاو ةفداحلا ةملكلاب يموقلا انميرات يف مهناءاطعب اوسهاس نم نوكي نأو «رثك وأ لق

 نوكي نأو  ىرخأ وأ ةقيرطب اهلك هتيصخشب بدألا تالا يف لخدب نأو .. يبدألا
 هيف رثؤي اكرحتمو عمتحنا اذه يف اًمئاق هجاتنا نوكي نأو يدوعسلا انعمتح يف ريثأت هجاتنال

 .. ابلسو اباي ام وحن ىلع
 لمحت ةيبرت .. ءابدألل ةيبدأ ةيبرت یه امناو « طقف بيدألل اًرفاح تسيل ةزئاجلاو
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 لكل .. ريذقت يشو + ةعەتح بيدألا اهب یبرب يلا ؛ ىوحفلاو ن ساسحالا ن ر ريثكلا

 .. ىوحفلاو ساسحإلا كلذ انبولق يف بابشلا ةياعر هب يمس : يلوح ريدقت ءابدألا

 يف ادهاش ينأي ام لك عدبيل هتاذ يف ماهلتسالا رداصم ثعبو « هتلاسرب بيدألا ساسحإ

 هاو 3 ةليتامطلاو 3 دولاو 1 ةحايسلاو لفعتلا نم ريثكلا ىلمعأ عمتج ىلع خي راتلا

 . ةلفلا هديلاقتو < ةلبصالا هتاداعو : هناعاب كسقلا

 ليمجلا ىنعملا اذه علتبا مه يف : هتابحلا عمتحلا هدقف يذلا ىنعملا دسحي بدألا

 ةهکنلا اتتاي دیعب بدألاو . ةداملا ايلا انبذتجت نيذللا ىضوفلاو « عابضلل انملساو

 . ةيرصعلا انألا اهترمط ىّيلا ةيدرولا

 ريصبلا هيجوتلاو طبضلا اهيف مکحتب انعمتحم لثم عمتجم ةبولا كلولسلا طابا نإ 1 كا لا ايف در انعمتمم اثم مست 4 1 ن

 يلا ةيفطاعلا تالاعفنالاو زفاوحلا ىتاطن مل نإ هيلع يه ام ىلع یضلا ةردق بستكت ال

 نم ردقأ سيلو « ةب رشبلا سفنلا قاعأ يف ةنماكلا ةيناويحلا ةبغرلا جاج حبكت

 ةيرطفلا لويملل ةنيكلا یوقلا كرع هنأل ةقالطنالا هذه عنص ىلع نفلاو ‹ بدألا

 « هب ومسي نا درفلا عيطتسي !روعش قلخيو <« هتاذ يف فطارعلا ىعسا كيرحتب « درفلل
 ةداملا هقلخت . لالحاو ككفت لک قزعو

 ميركت اندالب يف مهلك ءابدالاو بدألل ریدقتو مرکت تلق اك يبأر يف ةرئاجلا

 . هئاطع يف رارمتسالا ثعاوب بيدألا سوفن يف كرحي يونس ربدقتو « يلوح

 هبسن هيف عارب مل : !ًدج ليلق ةزئاجلا هذه لينك ءايدألا ن و دنا يذلا ددعا نکلو

 ۾ ةاروتکدلا » ايلعلا تاداهشلا يوذ ريغ نم مهو ع ةكلمملا قطانم تلم يف ءابدألا داع

 ددع نم دحي ال ةزئاجلل حشرلا بيدألا نس ديدحتو ؛ اًمخض اًددع نولكشي ًالثم
 نب لصيف ريمألا بابشلآ ريم ! يف ةلثم بايشلا ةياعر عفرت نأ ىنمتا تنك كلذل « ءابدألا

 ةاعارم عم ٠ اهلك ةكلملا قطانع لمشي ثيحم ددعلا اذه صصخ ناو < ددعلا دهف

 ةقطاملا ءايدأل اهلثمو یلعسولا ةقطنملا ءايدال زئاوج ثالث ات صصخ داف  هقطتلا مجح

 قطانملا نم ةقطتم لكل ةدحأو ةزئاجو ؛ ةيقرشلا ةفطنم ةمطنملا ءابدال ناتزئاحو < ةيبرغلا

 نسلا اوزواع نيذلا نم 0 ةرمتسلا تاءاظعلا يوذ ءابدأل ةلماك ةيطغت كلذي مِل ىرخألا
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 26 رت و رکاه اجلل حشرملل ةددحا و راجا نا ةيطغتلا هذه يعت الو + ةرئاخلا لينل ةددحلا

 .. مهنا نم عبارلا دقعلا مهتاوطخ تعطق نيذلا انئابدا ءارو

 ادیدج ادوجو يطعت ةرئاخلا هذه ملست لفح هتاذب مظعملا كاملا ةلالج ةياعر نا

 رمألا ةالوو هتلالج هنكي ام ىدم ىلع ةدبكأ ةلالد هناذ تقولا يف یهو اندالب يف بدألل

 بح نم ءابدألاو بدألل دهف نب لصيف ريمألا باشلا اهريمأو بابشلا ةباعرو اندالب يف
 ةفاقثلاو رکفلل مارتحاو : رابکاو

 يرابيلم هللا دبع دمحم هه ۱۰۱/۱۶۸۲۷ : , ظاکع»

 ! ةديدحلا حورلاو .. ةزئاحلا

 .. ةيمنتلا ططخلا ةرشابمو ةرشابم ريغ ةجيئتكو .. ةيضاملا اًماع ني رشعلا لالح

 مولع يف نيصصخمملاو ةلدايصلاو نييعارزلاو نيسدنهملاو ءاطألا نم ةريبك دادعآ تحرم

 ىلإ تاسردملاو نیسردلا نم دلئاه د ادعا بناج ىلا ةعيبطلاو ءايميكلاو تاينلاو ءايحألا

 نكلو ةرادالاو داصتقالاو ةيناسنالا مولعلا يث سوي رولاكبلأو سناسیللا ةلمح بناج

 ةباشلا ةديدخلا لايجألا لبق ن هم اقا ارصناو اروض وکشت ل باما يف تلظ ةيدالا ةحاسلا

 مهنع لوقلا نكمي نم نيديلا عباصأ نم لقأ دادعآ الإ ةحاسلا كلت ىلع رهظب ملف

 نیمرضحاو خويشلا ليج ةفالع مهيلإ لوؤتس .. نودعاو ءايدأ | ههناب ةنيئامطلا نم ءىشب

 ليك نم لئاست حصوم لظ مه صحب ءاطع ناك" ناو مد م لک اولععا نيذلا

 !؟ .. نئيممنملا

 رومض وأ هتحاسو بدألا نع لايجألا فارصنا بابسأ ىلع ةباجالل ةلواحم يفو

 .. ةباجأ نم رثکا دجن انناف < بدألا تاحاس ىلا هجوتلا ةكرح

 يف اهتيلوؤسم «العنا بعصي يتلا ةطرفلا يبدألا خانملا ةيساسح .. اهوأ ناك اعر

 بذجو اهلکشیو ءارقلا ريهاج- منع جهوتم ضبان يعادبا بدأ روهظ نود ةلوليحلا
 ةيبدألا لاعألا نإ .. يندألا ءاطعلا كلذ برد ىلع نوكتل بایشلا نم بهاوملا لایجا
 ةجاح ال نيدمرتم ءابدا ريغ زرفب ال ارجاع اًييدأ اخنانم اهوح قلخت ام ةداع .. ةدمؤملا

 . ملا دال
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 ةيرجملا تانيعستلا ةليط ترطیس يتلا ةيداملا ةرفطلا هذه يه .. ايبناث ناك ابرو ..
 نمک ةيبدألا لاعألاو بدألا نع ثدحتي نم تاب ىنح اهرثا يف ضكرب لكلا تلعجو
 ىصع هلارآ» ةديصقك ةديصق عادبا ناب نيلئاقلا توص ولعیل .. هاطلام يف نذؤيو

 دیار راح "ا 000 8 ع ۲ ۰ دم و 5 SE رم لیلا

 ةياور ةباتک ناو .. هلونبلا نم كنب يف - اهفرص هفرص نکع ال سالتم ۸ عمدل

 « رتراس» ةساردك ةسارد زاجنا ناو .. دحا « باح ل اهر نكمي ال «ذاصشلاو كك

 رثكأو حضوأ اهعضن ةيسنرف « تاکنرف» ىلإ اهليوحت نكمي ال .. نيفقثملا «ةمزأ» نع
 !! .. مشوق ىلع هساردلا كلت عفن نم ۸ ةيليقب | 1 ۸ ةسارفلا كلت 7 ۳

 .. ةليوط تارتف دادنما ىلعو .. اندالب يف بيدألاب ةيانعلا ةيملس  اهثلاث ناك ام رو

 لايجألا فارصنا لماوع مهأ اعم لکشتل نيقباسلا نيببسلا عم رفاضتي ناك رمأ وهو

 رساجلاو يعابسلا ليج عم فطاعتلاو ينفتلاب مهضعب یفتکا دقو بدألا نع ةباغلا
 . مهريغو ءایض زيزعو ناديزلاو ناحرسو

 ريرقتب اهتيباحجا لاك ىلإ ةياعرلا ةيبلس نم ةلقنلا هذهب اًيوق ساسحإلا ناك انه نم
 نمل رابكأو نافرعو ريدقت ةبحت تناك ناو ةزئاجلا نأل .. ةيريدقتلا ةلودلا ةزئاج أديم
 لايجألا لكل دش رصنع يهف (سيمخ نباو  رساجلاو  يعابسلا) ماعلا اذه انوئانیس
 بيدا لک رظتنب سحر قفأو و کی دج جور دالیم نع نلعتو رهت ال .. ةمداعلاو ةيملاتلإ

 .. دعاو

 عام هللا دبع .د هه ۱8۰4/۱/۲۷ ۰ لیلا »

 ! نآلا قلطتت ةيبدألا انتريسم

 .خيراتلا اهرك يس يلا ةقرشملا انمابأ نم مويلا اذه لظب ه

 ييراتلا ثحبلاو يعاتجالا ركفلاو « بدألا نادیم يف ةثالثلا ناسرفلاب ءافتحالاف

 اوداقو انناسرف اهضاح يلا ةميظعلا ةاناعلاو داهجلاو رفسلاو قرعلاو دوهجلا اًجوتم “يج

 براقي ام دم كلذو « يعاتجالا اندسج يف ركفلا ران لاعشاو ثيدحتلا ةكرح اهربع



 ي ةديدجلا ةييدالا قلا سراغو ةفارلا براحمو ةفاحصلا خيش لاح وه !ذه

 . يعابسلا دمحا يتطولا انیمض

 يف لعتشا اًسدقم اًيضغ نأ اذه لك يف دم فوس « صصق نم شهدا امو + ثاحنأ

 ةيفاحصلا تاهجاولا يف هحرط يأر رخا ىتح (ةركف) هتصق نم ءادتبا يعابسلا بلق
 تتلفنا دف ءامشو ةيرذجو ةديدج ةبركفو ةيبدأ ةغيص مامأ انب اذإف .. اروم - هعم

 نعز يف ٠ يلئابقلا تاتشلاو ةيميلقالا ةقرفلا نمز يف كاذتأ ةفلختمل ہلا فورظلا لک ةيطخشم

 يتلا زئاكرلا نم ةبوق ةزيكر هتامهاسمو يعابسلا ركف ناك يذلا ةبتطولا ةدحولا لبق ام
 یرحألا يه تناك يتلا ةي رصعلا ةيطارصلل ترصتناو ةشوردلا تیراحو لهجلا تذبتا

 . ةينطولا ةدحولا تایطعم نم ىطعم

 هصصق يف يعابسلا اهلقن يلا ةيكرلا ةحئارلاو راحلا ضیا ىسنأ الو « اذه لوقا

 كلت تقرحأ دقو هنكل « لماز وبأ» ب ءدبلا ف اهنونع يلا هريس يف ىتح لب « هناباتکو

 ةصاخملا هتاناعم ىلع هسفنب يوتسي ال فيكف ىحصلا هداهج ينو تالماجا منه ةضغلا
 عم ءىراقلاو وه نوكيل هرس اضاف هءاطحا ایدحتم هجو اهجو هتربس ماما هب هب أذا

 سصالخالاو ءيضما فرطاو ةقلفل ةقلفلا ةملكلا اهنریکر ةدحإو ةدحو : عمتخاو هناناعم

 . ةمالل

 ربأ» هباتک طيضلاب وه ناك يذلا : يمابأ د هباتک ارقت نبح كهجاوي ام طبضلاب اذه
 . هراكفأو هناباتک مظعم يف سكمتا ام طبضلاب وهو «لماز

 لامر نم قلطتملا يدنلا ءادتلا اذه : خماشلا دوطلا اذه : رساحلا دمح ام «
 نطولا ءىلآل نع بيقنتلاو يعاتجالا ركفلا نم ةكرح يف هدحو ةرهاظ وهف . دمت

 , ايفارغحلاو خيراتلاو بتكلا تاهما يف ةقيقحلا راحت ىلع صوغلاو

 . ةثيدحلاو ةيدقلا برعلا ةريزج ةيقارغج هنا لق وا

 يبرعلا بدألا یسراد مظعم اهانبتي ناك يتلا ةيلعفلا ةيجبمملا ةباجالا هنأ لق وأ



 لق وأ : بحلاو رعشلاب اندادجا حئارق تبهآ يتلا ءارحصلل يرعش مجعم ءاشنال لهاجلا

 ۳ لهاجلا رعشلل يأرغج مجعم

 نم همدق ام مامأ لالجأب فقب نأ هرلا يضتقي هيلعو رساجلا دمح خيشلا نع مالكلا

 صخاو يفارغجلا مجعملا يف هبتک ام وأ ةيبرعلا ةريزحلا ةيفارغج يف بتكلا تاهمأل قيقحت

 ال ماعلا يعداك الا ثحابلل ًالاثم هيف رساجلا ناك يذلا ةيفرشلا ةقطنملاب صاخلا ءزحلا
 . لادلاب فحلتلا الو قلذحتللا

 هتلجمب ارخزم لجرلا داهجو دوهج تجوت يلا هةدبرجف» ةلحم ةماعلا رک ذن ال ملو
 تناك ياو ٠ ةيبرعلا ةريزجلا خيراتو ةيفارغجو ثارت يف ةصصختلا «برعلا» ةعئارلا

 . نقرتتسمو ةثامعو ءاملع نم اتام ىلإ نيعئطتملا نيسرأدلل ىقتلم

 اضفر ةنويل لك ضفر تارتلا ةهلوحف نم حبت ارعاش سیمخ نب هللا دبع ىقبيو 1

 توصلا ناك لاح ةيأ ىلع هنکل ؛ اذه يف قحم ريغ وهو ؛ ديدجلا رعشلا ركني هلعج

 يف يودبلا ريمضب ملکتلا ٠ ةيرعشلا هنانیطسلف يف ءارحصلا ةرارح نع ربعلا يرعشلا

 نع يئارغحلا مجملا يف هئاعأب ءارحصلا حومط نع مهسهملا ۰ يبعشلا رعشلا نع هتاباتك
 . مسالا اذه ىلمحي باتك يف زاجحلاو ةماعلا نيب ايف ادجن ددح اک وأ دعت ةقطنم

 ةثالثلا ناسرفلا ىري ةبحان نف . يناقثلا انرمع يف اًعيضمو اًهرشم مويلا اذه لظي

 . ثيدحتلاو ةيمنتلا ليج اهفطقي ةرهدزم مهسارغو ةعناي مهدوهج

 ةقرشلا ةيبرعلا ةملكلل ةديدج ةريسمب اًناذبا ينأب تابنلا اذه ناف ىرخأ ةيحان نمو

 . ركفلاو ريونتلاو ثيدحتلا دئاق دهفلا ةفاقثلاو ةيبرتلاو معلا لجر لظ يف ةكلمملا يف

 هللارصن اضر هامح ه ۱6۰6/۱/۲۷ «لیخا»

 ءابدألا لكل ةزئاج اهنا

 دیعو رساجلا دمحو يعابسلا دمحا اپلع لصحت م بدألل ةيريدقتلا ةلودلا ةزئاج

 .. اتالع لکو .. انئابدأ لک اهيلع لصح امنإو مهتئالث اهيلع اولصحي مل .. سیمخ نب هللا

۷۰۹ 



 و2

 !وصرعأ “يالا ۾ الوش ريدقتو ءالؤم تلا ي داانا هل ادت وه ات اف ری دقت 55

 نطاسأ نم هذ اب وصخ و اهنادهأ حرصو مغر يف ب ريدقتلا هلودلا و هر اح امأ

 . (بدألا) وهو انتايح نم ءيضملا بنام ؛ذخ ةصصقخم تسيل اهنا الإ ابیلع انبدا
 نأ دعيتسمي سملو . . هلام يف یصالعاو دخل معي نم لكل ةصصنم يه اأو بسحم

 دقو .. يعاتجا ثحاب وأ سدنهم وأ بيبطل ةصنصخم لبقملا اهماع يف ةزئاخلا هذه نوكت

 امدانع زيزعلا دبع كلملا ةعماج ييوسنم ىلإ هثيدح يف ةوطلللا هذه ىلإ كلل ةلالج راشأ
3 ۹ ۴ 

 هت لاش دال ةي ياقتلا ةئودلا دریا هبش زئاوح صیصع لا ةيناخما نع هتلالج لكس هدایت دخل دن ياشلا ةا دلا 5 ا ےش کج 2 نا ناکا ع هلا ان

 . مش ةلودلا ةباعر ىلعو مهعركت ىلع ءاطعملا دالبلا هذه ءابدا «ینها يلف !ریشاو

 هذه منم ةثالث حسم يف لثع يذلا ريدقتلا اذه هيلع اولصح يذلا صلاخلا ريدقتلا ىلعو

 يرابنلا زيرعلا اغ 2 ہک YY 1 «ءاعب رالا:

 ةيبدألاو ةيركفلا ةكرحلل دهف ةياعر

 ماعم ةي رشبلل ددحتل ةناسنالا ةراشحلا لعشم لمح ةما تو خيراتلا رجف دانم ! |
 را ملاعلل تمدق ىتلا يه مالسالاو برعلا ةما نأ اهرساب ايندا ملعتو .. قيرطلا

 اي ل ب

 ةراضاو ةفاقثلاو ركفلاو بدألا ناديه يف ةقالمعلا تازاالا مظعاو

  0 i“ا |“ 3 ۳ 7 3 3 7
 تناك نمز 3 اف المع اچ اس رکا رع تاسو 4 ءا 1 تلزجاف تضعا و

0 

 اا



 ماعلاو .. طاطحالاو فلختلا بهایغ ف شیعنو .. لهجلا مجاید ي طبختت هيف ابوروا

 قلطني ةراضلاو بدالاو کفلا لعشع اذاو .. لحلا نع ثحبي ةرسيو ةنمب تفلتب هلك

 ., یافالا لک عبو هعاعش رشتسو .. مالسألاو ةبورعلا ضرا نم
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 لفاح اهخراتو .. ءاطعلاو بدألاو ركفلا ضرأ ىه ةيدوعسلا ةيرعلا ةكلمملاو []]
 ةيبدألا ةكرحلا خيرات يف ةبئضملا تاوصألاو .. روصعلا رم ىلع بدألاو ركفلا تاخماب
 ةءافكو ةنامأ لكب مهراودآ اودأ لئاوألا داورلاو .. ءاطعلا نع اموب مطقنی مل ةيفاقثلاو

 اًديكأت .. ةيلوؤسملا یوتسم ىلا ام اًعافتراو .. ایفرو ةملكلل ةمدخ .. ضالخاو نافتو

 ءايدألاو نيركفملاو مالعألا قلطنم وه ءاطعلا دبلا اذه نأب .. ةيخيراتلا قئاقحلل اًسيسرتو
 لئاوألا داورلا ىلع اًروصقم سيل ةفاقثلاو بدألاو ركفلا لاتو .. باتكلا رابكو

 [ اهلاعأ ] مدخت يتلا مالعألاو غباوتلا هقاعأ يف لمحي دلبلا اذه بارت نإ لب .. بسحف
 .. رادتقاو ةرادجو ةءافك لككب ةفاقثلاو ركفلا مدقت لازت امو .. بدالاو ركفلا ةيضق

 هللا ديع و رسالا دمحو يعابسا دیحا : مهو ات دالب ي رکفلاو بدألا ةقلايع نم اا

 .. ةفاقثلاو رکفلاو بدألل حرکت وه اعا سيدخ نب

 . تابشلا ةياعرل ةماعلا ةمائرلا ؟تحنم ىلا .. بدألا يف ةيريدقتلا ةلودلا ةرئاجو [ |

 هتياعرب زيزعلا دبع نب دهف ىدفملا كاللا ةلالخلا بحاص لضفت ناف كش نودو [ |

 ۱ ۱ ۱ مر رهش يف هتلالج نم ةرتاخا راستب ةئالثثا داورلا ءالؤه فرشتو .. ريبكلا لافتسالت
 ةفاقثلاو سدالاو رک یجشیو .. ءاملعلاو ملعلا یعرب هتلالج نا ىلع دیک ا ليلد .. يئاجلا

 ةيركفلا ةكرحلا راهدزال اًيوق ازفاحو .. ىربك ةقالطنا ريتعي هناذ دحم اذهو .. اهنالاجرو

 دئار لوا ربتعب هتلالج نال .. قيقحلا لولدملا يطعب اذهو .. اندالب يف ةيفاقتلاو ةيبدألاو

 .. ةلماشلا ةيملعلا ةضبنلا دعاوق ىسرأ يذلا وهف .. ةكلمملا يف ةفاقثلاو بدألاو ركفلل

 نوش هتیالو دهع يف .. اهئاينب ماقاو .. اهراطا مسرو .. اهملعم ددحو .. اهوصأ ديشو

 يرحل حل اعلا قو .. ةكلمملا 5 ةيفاقثلاو ةيبدالاو ةيركفلا ةكرخلاو .. بقراعملاو ميلعتلا

 لصيف كلملا ةزئاجو .. ضوبلاو روطتلاو مدقتلا نم ريثكلاب هتلال نيدت يمالسألاو
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 ةكرحلا ءارثال .. ماع لك ماعلا يب نیرکفلو باتکلاو ءاپد الا رابكل جنم يتلا ةيملاعلا 5 1: 04 دك 1 .i ۰ 5 ۱ 3 مس ۳ 5
5 ۶ 

 : 1 ۱ 8 4 ^ 2 ۳ هام 8
 كاهرب لس و ر, فاس ہک ۳" فیل الا حلا يجو 0 ةيبدالاو ةيصلعلاو ةيركشلا

 ةعاشلأو ملعلاو بدالاو ركفلت هنن اج ةيرعر ىلع 2

 دنالنلا داو ر ءالوه 5 عادب ال تاللاحو 3 رکفلآ یحاوت لع قش س نأ ٍْإ

 روعش الا تم ال .. اندالب يف بدالاو ثحيلاو ركفلاب .. ةضبينلا ءاول اولمح نيذلا

 ةيبدألاو ةيركفلا ةكرحلا ؛ورثأ نيذلا .. ةئالثلا نيركفملا ءالؤم رابكالاو لالجالا
aul 

 2 يف اومهساو مبنافلم نم ريثكلا ةينانالاو ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةبتكملا اوطعاو .. ةيفاقثل ۱

 نیدایلا لك 5 ةءانبلا مي-اكراشمو ,. ةدلعتملا میمافلوم لالخ نم تالاا لک

 , هما

 ةيركفلا ةكرحلل ةعركلا هتیاعرل زیزعلا دبع ني دهف یدهلآ كاللا ةلالخل ةيحتف | |

 ةيفاقثلاو ةيبدالاو

 اس .. ءاطعلا نم ديرمب انتاينمأ عم .. ةئبتو ءالؤاف ةيحتو

 رکفلا ةمدخل هب موقت يذلا ريبكلا رودلا ىلع .. بايشلا ةياعرل ةماعلا ةسائرلل ةيحنو | |

 ةماقتلاو بدالاو

 يزايت هللا دبع مرکلا دبع ه ۱6۰/۱۲۲۷ + ءاعيرألاب

 مرکتلا اذه یزغد

 دمج و يعابسلا دمحأ ءايدألل ده كلملا ةلالج مج ركنا 0 35

 اعلا عاهسالل ةلودلا ریت ص اًديدج أ اديك أ : سی نب أ دعو

 باحبصأو نيب وهوملا عب ميما ةحلم ةوعدو : ريوطتلاو ءانيلا 92 1 نیرکفلا لبق

 < نطرلا اده ھا مهلهاك لع ةا تایل وؤسملا ءادأل ج روخملاو يأرلا

 ان



 .. بجاولا هضرفیو هنطاولا همت يذلا یوتاب

 هر هم لک و « ۳ 0 8 4

 سوفن يف امیظع اریثات هلرتو ةيباجيا جئاتن ىطعا دق مركتلا اذه نأ كش الو م
 لبق نم ةيوبالا ةياعرلا موهمم سرك دق هناو امس ال يناغلا نطولا اذه ءانبأ

 . هيغبانو عمتحما مئالطل ةلودلا
- " 

 نیرکفلا نم ددع بیصن نم ةرلت هذه تعءاج دق ةرئاحلا تناك اذاو ه
 ةيملعلا لوقحلا سلي 5 ریتم ع اصع يد لك لمشت فوس ماف ءاید الا

 عیمج مرکتلا لمشیو ةدئافلا متل « ةيضايرلاو ةينفلاو ةيبطلاو ةيعارزلاو
 . ءاطعلا ىلع ةرداقلا تايلاعفلا

 حور انسرغ دق نوكن دالبلا هذه عئالطل ميركتلا نم طفلا اذه نحو +
 يف ةيلمع ةروصب انمهساو : قوفتلا انکرابو ةكرحلا صرف انحتاو : ةسقانملا
 يف ةقالخ ةروصبو ةيلاعفب مهست يكل ةينطولا تاردقلاو تاناکمالا دوطت

 .. حیحصلا هاجتالا ي دالبلا هذه ةريسم زیزعت

 ريمألا ومس لثم باش زیمتلا يراضحلا رهظلا اذه ءارو فقب نأ اًبيرغ سیلو ٠
 ناسنإلا هراتعاب بابشلا ةياعرل ماعلا سيئرلا زيزعلا دبع نب دهف نب لصيف
 هنأب رعشيو ةيخرات تايلوؤسم لمحتي دلب يف بابشلاو ةفاقثلا رومأب ىنعملا
 . هجو لمكأ ىلع هرود يدؤيو تايلوؤسملا يف ىوتسملا اذه مغترب نأب بلاطم

 ددعلا اذه مرکت درع زواجتي هحوسط نإ ایصخش هنمو . هوم نع هفرعأ ۳

 روطتلاو ءافلا بابسأ لک ریفوتو تاثفلا میمج مرکت ىلإ نيركفملاو ءابدالا نم

 .. عادبالا نم دیزلا ىلع ةقالخلا رصانعلا میجشتو

 ةمدخل ريبك ناجرهم ىلإ لصيف ريمألا ومس همجرت يذلا حومطلا اذه نإ ه

 اذه تاعاطق لعافت ىلع قيقحلا رشؤملا وه دلبلا اذه يف زاجنالاو ةفرعملاو ركفلا

 ينامأ عم اهلبفتسل نیططخلا ةيژر يقالتو اهتاطاشن لماكتو . ةفلتخلا دلبلا
 . مهتاحومطو نینطاولا
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 4 معشلا نع ازامو

 فاحيتسا ىلع زرہ .بدألا ناجرهم يف هنکلو یعغلاب الا تاناجرهملا تنادزا امو

 ! !هحرص الع ین ييلا ماعدلا یدحا لب : همیسقر بدألا ونص وشو

 !!صاشلا بلق يف ىنعلا) :ةروثألا ةملكلا هنع ربعت كلذ نع باوخا

 مرکتل !ءدب ةيريدقتلا ةزئاجلا نوکت ناو ةيريدقت زئاوج اندالب يف اشنب نأ اییرغ سیل
 رصعلا ذنم هقاوسآ دارم یهو لزألا ميدق ذنم بدألا نطوم يه اندالبف بدألا

 .. يلهاجل 1

 يه ام محل اهي رکتو ةلودلا ةوطح نم اوقلي نأ نوبقتري ءابدألاو لیوط نمز رم دقو
 ةبيقنلا نوميم دهع يف ميركتلا اذه ياب نا هللا ءاشيو .. نوريدج هب مه امو هب ةريدج
 ةياعرلا لثع ام ةيركلا هدب نم ءابدألا یقلتی ناو زیزعلا دبع نب دهف فقثملا كلملا
 . ةفاقثال فب رشتلاو بدألل

 نأ وجرن انناف ةيريدقتلا ةزئاحلا یوتسم ىلع مرکتلا اذ ىظح دق بدألا ناكاذإو
 ناولأ لك لانت نأ نم دب الف ینانفلاو ءابطالاو ءاملعلا ميركتل ةيريدقت زئاوج ًاضبأ أشنت
 دقتلا نم ايييصنو ميركتلا نم اهظح ةفرعملا

 رشع زئاوحلا نوكت ناک ربكأ ًاددع لمشي ًاليقتسم ءابدألا ريدقت ل ام نأ ول اذبحو

 لقت ال ةفاقثلاو ركفلا نازيم يف يه کا ۵ ةعومم بطنتست ثيح ثالث نم الدب زئاوج

 اًقارش ا رثكأ هللا نذإب  نوكيس علاطلا اذه لظ يف لبقتسملا نإف ديك اتلابو ة>
 , ادبأ نینجا عم هللاو اًقوفتو

 مشاه هدع مشاه ه ۱۰/۱/۲۷ «ةعماطا ةلاسرد
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 . نهارلا فرظلا يب ريدقتلا مهلمش نمع انزو

 ةياع لا نم مهظح رکفلاو تدالا تابش م عئداطلا كاني نا لومالا نم نأ اك

 ةقيقشلا نادلبلا یضعب يف هب لومعم وه اك مه ةيعيجشت زئاوج صيصختب كلذو

 , ةقيرعلا
 ةبسانلا هذه يف ةعيلطلا اوناک نيذلا ءالمزلا ءاقدصالل ةصلاح ةئنبت اهمدقا ىنناو

 . مركت نم هولان امو كح نم اوباصأ ال نونتم مینا كش الو ةع کلا
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 نب دهف نب لصيف بيبحلا ريمألا ىكلملا ومسلا بحاصل ریدقتلا قداص مدقأ ًاماتخو

 ةفاقثلا دلب يف ايار عفرو ةفاقثلا ناش عفر يف ةمهاملا ىلع اعاد هصرخ زیزعلا دبع

 . رونلا قرشو يحولا لزنم ركفلاو

 لمعل ةربسملا هذه ءئاقول اهدصرو لاحملا اذه يف عليجلا) ةمهاسم نأ كش الو
 ذك 5 اة

 .ءانثلا قحتسيو ريدقتلا بجوتسي

 :يشرقلا لوق م
 !؟ الالج نفلا ردقب ال اجع .بيدأأ
 ؟ الام باخ دق دلاخلا بدل نإ : لبق

 ؟ الآ داع هارتأ .يوري وأ حبشي ال وه

 الف رفولا هلان ایصق يندب ال وهو

 الاد بلا ام اذا ءاننح بل ال وهو

 المو اضارعا ركفلا يلام نوديري مه
 الاجرلا ايحأ مك قداصلا بدألاف !ةلض

 الغلا یوتسا مکر شرج نم يما مك
 لاتو هادص نوكلا يف لجلج مکلو
 الالات ايالا يف مور بادآلا امنا

 ًالايخلا يلجتس ةلتفلا ىؤرس ءامسو
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 الاكو الا بلا اهفاص ثناعمو

 ! الالح ءاهص ةيغتلاک سفلل يف ترس مك

AEE «ليحلا» 

 ماع لعشم نولماخا اا

 دا يناورلا ىلإ ؟ودغت نی

 يخل هوجولا ايف لما
 یعاتلا برد نيكلالا یراو
 مع یلسعسشم نی ماخا يرأو

 الد عو ارح ًءابحلاإ نوعررب

 ليقث «بع يأ .. ركفلا اولمح
 لالض قيرط يف هوقارأ له

 لع لمش نوا ايا

 دومص ل مکقبرط مكلس لص

 اداجنا مكنايح ميضق له

 لكو ١ معرز ام رخ !ونتحاف

 هارن ءايفلاك ريكفلا هنا

 انیلع ءابولاك ركفلا هنإ

 انيف الرع نأ ركفلا ةعور

۷۹۹ 

 اهمايهو ةهمف اتلعغتو

 امالظلا ىيرط نم تددنبو

 اماحدزاأ نهديزت ينامألاو

 يمامتس ةوطخ ترس الك
 ىمازخلاو اهدنع حيشلا بلطأ
 اماثوئاو اهدنع بلا دجا

 اماصخو ةقرف  نيريثملاو
 اماهوألا انتی دوطختي

 امالعأ اننیب  نوريصي
 امانألا هولبسو هولمح

 ؟اماقتساف هءانب اوماقأ ما

 ؟امارملا ةاحلا نم يغلب له
 ؟اماه لئذتلا نع منعفر له

 ؟امابنا وأ مولعلا قيرط يف
 اماقتسأ ام هعرز نم يج بوس

 اماسب ًاقرشم ليللا یجد يف
 ًامازبلاو ًابفبذت ودغب نيح

 اسادفا اند رس تاسصرسع



 اماح نوكب نأ رکفلا ةعور

 نايك نينحلاو مولا انآ اه

 يوحن زفقب لظي لاؤسو

 ؛ذالو ١ یلودع اسب ىرج ام

 ينامألا نیمکت اذالو

 ب نييسغرت اذالو نيباسستو مس
 ليللاو هلرونب ينرثد تنأ

 يف سنألا بكسي تنك ارق
 ىنغتي ةلفط سمألاب تنك

 ءافص نيقيلاك سمألاب تنك

 وحلا ناكو كيتلقل وفهأ تنك
 تامساس ىنلاو كاملأ تنك

 اناهد ادام يتسلل دحل مث

 يلق ةريمآ اب رمعلا لحر

 نی اهو .ماصخلا ىلع انقرتفاو

 بص ةهضاب يعم ىملوأ

 .قیرطلا تارف
 5 تنگ

 اسمانصألا مطع اعلا

 یماعتسی یوفا نع يمومیب

 امارض يران دسيزسب باوجو
 ؟امارغلا يداوف يف نيزفتست

 ؟اماغنألا ىف يف نيتيمتو

 ؟ مالا امس طم ادالو

 ؟امامأ دودصلا ی ضو

 امادشحا يزح ديزي بیثک

 امالظلا تقشع هلجأ نمو ىلق

 امالغ تنكو ةجبب اسهم

 اماستباو ةحرف تقلأت دق

 ؟اماغ راص فيكف ءاوحص

 امالحألا كنوفج نم يتتسأ
 ؟امارح ءافولا حبصا ىبتمو
 امابيألا انءارو ائسكرستو

 ؟اماصخلا انين لهف ءائيقتلا
 ؟ اماعقلا كيتلشم نع ولع لط

 امامللا انسخ هدعس نم دهعلا تيس 5

 هایم اسراف وشاح تس يداعألاو ١ یغولا ةموح

 اسا عابو .هئالعأب لمع ماف هلإلل ستنسلا بهو

 ينو لا نع ةعط تتآو

 ينتلجاع اهرول اب ةنعط

EESيايک تدمو یھ  

 اماسسحلا ربت لزت مل يدبو

 امالا ودعلا درو نأ لبق
3 

2 

۷۱۷۲ 



 اسلدنعو هيعايط انزو ول

 اذامم يدالب اي بردلا حضو

 يداعالا انع دست استیو

 ىح كاك دقل :يدالب اي

 اباستحا ءمايدلاب كاتيقسو
 انومسف ینفاب هللا انءاج

 یرسک دحما رفد نم الوو

 داسز يف رصیئسب انبهذو

 !لهف : لاضنلا نص انبعت ام

 اماف قيرطلا ىلع يضع فوس

 ۱4۰۶/۱/۲۷ ::ةریرلا+
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 اماستبإ ودعلا مف يف ىرأ نأ

 اماهوأ ادغ دقل :يح ةعيض
 ا

 اساحرال مطقب رض هآ
 ای

 اماهسلا يفاوقلا نم يمر فوس
 امازقأ مهمامأ انرصف برغلا

 اماع ردغلاب نوديقاحلا دوس

 ع

 امایللا ارطاسا اتؤادعإ

 اماه القو ةرح ًانذأ
 اماظع احورص تب دق ام 1

 لاسعستسا

 اھ رس

 یماستو هسشسقف نع

 اسالسالا انراعش انلعج ول

 لاضتن

 هان 1

 انبار

 انرجمحو

 انوستو

 اهالسلا هلم 2 <

 اماجیسپ عومش رعت 2 1 ف عت

 امالزألاو باصنألا

 امادقمللا ضوفلا هيف ناك

 امازل هارن لزن مل كاسم 3

 امارك تون وأ دصنلا غلبن
 س

 يوامثعلا حلاص نمحرلا لع



 نف عورأ يدشنأ .. ىنغت رعشلا ةبر

 ةلودلا مرکت موي يف كراخب نأ الأ قداصلا ةفيلخ ريبكلا ينادوسلا رعاشلا ىبأ

 ةفيلخو .. «ةيحت» اهامسأ يتلا ةديصقلا هذهب هتكراشم تناكو .. ةثالثلا داورلا اهئابدأل

 نيينغملا رابک هل ىنغ .. يناغلا رعشلا يف تاكراشم هل ثيح فيرعتلا نع ينغ قداصلا
 ..مهريغو .. ةيدابلا نب حالصو نيمألا دمحم لاثمأ نيينادوسلا

 يف غرا يدسشلا يغت رعشلا ةبر
 نغألا توصلاب دشاو يالا تذسع  يددر

 يضت ال .. يور تحأ يناعلا رد نم تاه
 يغ حارفألا نع اسم ناذالا قنش

 يتنو لايصال يف ىوشت  ماغلألا يسرا

 يظ باتری اح يف حور اب يدكأ

 ا يع سای ربع يفر تعا أيا يددر

 يناتلاب اعرذ قاض | يرص نا ىيفعسا
 يهأل يالا يف دورشب يي فا
 یمن رسد وه ك ا ىحأو

 لابا يتإ ييامالل دهف اب كلت

۳ 

 ی

 ییعا

 يجن  رصتسسلا زا. يمله رعشلا ةبر
 ينم رکفل لاج اياحتلا 3 |

 ينسسه ةرساجلا و ادکو اك سیمح» و «يعابسألو

 نف ءايآ ما رادتسق لمهأ ىلإ
 ی

1 

 قداصلا ةفيلخخ هه ۱1۰6/۱/۲۷ :قودنلا»



 لاس زط ر زلم و ال

 یالسا ترا یم اة راو دام

 نناماو ایه / برااو قلا

 يدوعفا باتکلل ًاضرعم بدالا يف ةيريدقتلا ةلودلا ةزئاجل ةماعلا ةناعألا تمظن

 ةلودلا ةرئاحل لوألا لفحلا ةبسانع كلذو رصاعلا يدوعسلا نيكشتلا نشا رخآ اضرعمو
 دبع نب دهف كلما ةلالج .. خماشلا حرصلا اذه يناب هاعرمس يذلاو بدألا يف ةيريدقتلا

 . یددنا زيزعلا

 ةلاعف ةيهاسم وه اإ - ىليكشتلا ضرعملا يعآ - ضرعملا اذه لثم ةماقا نم ینعلاو
 يذلا هملحو هاژرو هراكفأ هب بوخت ام زاربال يدوعسلا ىليكشتلا نانفلا حور ام تشاج

 اورا نیذل ذلا لبدألا . ءابدألإ مركت موب هنا .. ةيسانملا هذه نع ريبك ؟ رییعتک دودج الب

 تاحول نم نانفلا كلذ ةليصح امو يراضح وه ام لكب أدم ةيركفلاو ةيبدألا ةحاسلا
 ءاطعملا بدألا كلذ نم اب دازتسا فراعم نم هتيفلخو هتفاقث اهتغاص يرکف جاتن یوس
 ددجتب وه اهو ةميدقلا ريطاسألا هنع تکح ىیثو طابترا نفلاب بدألا طابتراف ..

 ةرئاد يف زیسمو دیدج وه ام لكب ةينفلاو ةيبدألا ةحاسلا منت هللا ةئيشمب ددجتيسو
 . ىت ال ىلا فراعما

 ريع دسجيل هتالاعفتاو هسساحا لماکی نانفلا كراش دا .. مجركتلا اذه مظعا ام  CAS iی ار اإ 052

 حومط نانف كلذ ءارو نوكي امدنع ةصاخ محالتلا اذه ىنعمو ةقر ةبوهوملا هتشير

 . هدلب رخافع



 یا تنلعأو
 م ًاريثك ًاددعو طورشلل ًاقباطم ًاحيشرت نيعبرأ نم رثکا ةزئاحلا ةنحلا تقلن

 يلا لئاسولا فلتخمب ةساردلل ةيفاكلا ةدملا اهتساردو اهزرف تلوتف ىرخألا تاحيشرتلا
 مام كلاد تعفرف + جئاتن نم هتخوت ام ىلا تصوت ىتح ابجوع ریسلت ةنجللا ادعا

 فورحلا بسح ةبتره مهئامسأ تدرو ءایدالا نم ةثالثل ةزلاخخا حن یدفلا دالبلا كيلم
 .ةيئاجملا

 نب رشعلاو میاسلا يف ةزئاجل | نم يكلملا رمألا صن ةيدوعسلا ءابنألا ةل ةلاكو تعاذأو

 :هصن اذه ام ه۱۸۰۳ ةن لاوش رهش نم

 - بدألل ةيريدقتلا ةلودلا ةزئاج حنمب يكلم رمأ

 نييدوعسلا ءابدألا رابك نم ةالثل

 بس س أ و  جضايرلا

 ةلودلا ةزئاج حني یدفلا زيزعلا دبع نب دهف كلما ةلالجلا بحاص رمأ ردص
 نیذلا داورلا نيدوعملا ءاید ال راک ن چ ةن اتل ESTEE ماعلا ادم بدال ةبريدقتلا

 .ءاطعملا انداي ی هةفافتلأو بدألاو ركشفلا نيدايم ءارثا ف ف ةرحازلا مہ اء اع واس

 ءابدالل تابيرتروب هذيفنتب ةبسانلا هذه يف ثولغملا دمحأ نانفلا ليمزلا ةمهاسم للو ج

 ساقلا كمح ب يعابسلا دمحآ ةذئاسألا بدألا 5 ةيريدقتلا ةلودلا ةرئاج نيرئافلا

 بدألل نفلا نع ًاعركت اط سفت طسبأ يف رتعت شالا هذه , سمح س هللا ری

 رعاشلا نمحرلا دبع ه ۱5۰6/۱/۲۷ ضابرلا
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 هلالی س رسالا وح تل يعابسلا دمحا :ةذتامألا ةيداجن ألا فورخلا بسح مهو

 .سیجح نب

 سيئرلا زيزعلا دبع نب دهف نب لصيف ريمألا يكلملا وسلا بحاص سم كلذ نلعأ

 .ةزئاجلا ةنل سيئرو بابشلا ةياعرأ ماعلا

 دست بدالل ةيريدقتلا ةلودلا ةزئاج نإ : ةبسانملا هذبب حص حب رصت ی ہوم لاقو

 هب علطضي يذلا رودلاب نيمالا هدهع يلو ومسو هللا هظفس مظعلا كلملا ةلالج ماها

 نيذلا ةكلمملا ءابدا میم هللا ظفح هتلالج ريدقتو عمتملا ةايح يف ءايدألاو .بدألا

 .مهعمتحم ةيحلا ةركاذلا نولنم

 ةيريدقت ةرئاج صيصخت نوكي نأ يف هلمأ نع دهف نب لصيف ربمألا ومس برعأ اك
 نیرکفلاو ءابدألل ًارفاح نیزگافلل اهمیلست لفح ىدفملا كلاما ةلالج في رشتو بدألل

 ,ةيملاعلا ةرثأد ىلإ هي جورخلاو يدوعلا بدألاب ءاقترالا ةيلوئسم نولمحش يذلا

 دق تناك ةنجمللا نإ :ةرئاحلا ةن سيئرو بابشلا ةياعرل ماعلا سيئرلا ومس لاقو

 ناو مظعملا كلملا ةلالج ماقم ىلإ ماعلا اذه ةرئاخل ةثالثلا ءابدألا اهحيشرت تعفر

 ةيبدألا ةيدنألاو تاعماجلا لبق نم ةرئاجلل ايلعلا ةنجللا اهنقلت ىلا تاحيشرتلا

 یهو لؤافتلا ىلإ وعدت ةاةقيقح ىلع ثدكأ ةصصختلا تالاحلاو ةيفحصلا ثاسسؤملاو

 مهب زتعن نيذلا نيعدبملا نيركفملاو ءايدألا نم ديدعلاب هللدمحلاو ةرخاز ةيلاغلا انتكلمم نأ

 ما ءالعهعي رخغنو

 نيذلا ةثالثلا ءابدألا ىلإ ةزئاجلا ةن ءاضعأ مسابو هعساب ةقداصلا هنتي هوم هجوو
 ةيادب ةرم لوال مهزوف نوكي نأ يف هلما نع ابرعم ىدفملا كلما ةلالج میرکت اوقحتسا

 ..بادالاو مولعلا نيدايم يف نیفوفتلل ميركت قيرط ىلع ةبيط

 مهم یی كلا حجما
 یو
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 : اصن اده هرب ةرئاجلا مری سيئر وه" نم ةیالیلا ءايدألا ص دحاو لك یقلتو

 و #4 + ةيجتلا كف
۱ 

 یلاسبصملا باحصا نع هبایئو یمساب كل لقنا نأ ىتدعسي

 یالوسم ةلالج ةقثب ةصلاخلا ةقنپتلا ةزئاجلا ةنحل *اضعا ةداعسلاو.

 ةزئاج مکحنم ىلع " هللا هظفح " زيزعلا دبع نب دپف مظعملا كلملا

 ه ها۰۲ ماعل ب دالا ىف ةيريدقتلا ةلودلا

 .٠ مم ةتياعرب مک الوتي هللاو

 بابشلا ةياعرل ماعلا سيئرلا

 زيزعلا دبع نب دهف نب لصيف
an aD mm a na n n: 
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 : ٌقيالَيلا ءابمألا

 يعابسلا رسم

 سس سبا حسك
 ست سابع ۱
 ...اولاق

 يعابسلا دمحم دمحأ

 ةيدوعسلا يف نيزرابلا داورلا ءابدألا دحأ عم راوح

 :(ةلغاد ل يعابسلا دمحا

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف داورلا ءابدألا زربأ نم دحاو يعابسلا دمحأ ذاتسألا

 .تاهاجتالاو بناوخا ددعتم ءاطعب ةيدوعسلا ةيفاقثلا ةكرحلا ءارثإ يف اوشاس نيذلا
 نيب ًاباتك نيرشع نم رثكأ هل نأ ثيح .ددجتلا هئاطع ىدع مقلا يبدألا هجاتنإ دهشيو
 . مملعتلاو ةيبرتلا ٤ ءاراو ةرصق ةصقو یخراتو يدا تک

 ةلودلا ةزئاج ًارخؤم اولا نیدوعس ءابدأ ةثالث دحأ يعابسلا دمحأ ذاتسألا ناك دقو
 : ألا راوخلا هعم ترجأو یعابسلا دمحاپ تقلا لإ: .بادآلل ةيريدقتلا

 لمعلاب ةلفاحلا كتايح ةربسم ربع ةيفاقثلا كتبرجت نع انثدحن نأ وجرن ءدبلا يف <
 . ةباتكلاو

 ءلرتشأ ىلعلو .ءىش يف «یراقلا مبت لوألا ينابح ليصافت نم ًاريثك نأ دقتعا ال -
 امو لوألا ةيلاعلا برحلل تدهم يلا ةرتفلا يف اوشاع نيذلا سانلا نع نيريثك عم
 تدلو ثبح تاذلاب ةمركملا ةكم یو زاجحلا يف سانلا ءالؤه ناك ءاوس ءاهدعب

 حزري هضعب ناك يذلا ينرعلا نطولا نادلب نم اهريغو رصم يف مأ ءاهيف شیعا تلزالو
 لاح تناك ابك ؛ يناثعلا مكحلا تحت شيعت وأ . يسنرفلا وأ يناطيربلا راعتسالا رين ثحن
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 مارق ىه ىلا بیئاتکلا وعن قیرط تذعناف لاحلا ةطسوتم ةرسأ يف تاشن دقو .زاجحلا
 .مارطا دجسملاب ماعلا تاقلح ىلإ ةفاضإلاب تقولا كلذ يف لوألا ميلعتلا

 هنم ضرغلا ناك اهجبنم نکل ينازعلا روتسدلا ةعاج اهتأشنأ سرادم كانه تناكو

 وجرخ ناكو .سرادلا هذه يف ةدئاسلا يه ةيكرتلا ةغللا تناك ثيح :برعلا كيرتت

 م نيحلا كلذ یو .ةيكرتلا رئاودلا يف ةريغص فئاظو نولتحي ةيئادتبالا سرادملا هذه

 هذه ىدحاب تقحتلاو باتكلا تكرتف ةثيدحلا ةيبرعلا سرادملا نم دودحم ددع ءاشنا

 ةسردلا ىلإ تلقتنا مث ةيريضحتلا ةمردملا ىمست تناكو نيسحلا اهأشنأ ىلا سرادلا

 يف هتبقلت يذلا ملعتلا نأ نورت انه نمو .مويلأ ةطسوتملا ةلحرملا ةباتع يه يتلا ةيقارلا

 طسونم ناكد وأ ةيموكح ةرئاد يف ةريغص ةفيظو ىلع لوصحلل الإ يتلهؤب نكي مل يرغص
 .ةيباسحلا هرئاقد كسمأ لاحلا

 اهيناعم مسوأب ةءارقلا وه هيلإ ليبسلا نأ نيبتو بدألا تقشع ءانثألا هذه يف ىنأ ريغ

 ةداحلا ةرباثملاو نامدالا ال ولو .لثكلا فرعي ال نامداب أرقأو أرقأ تعرشف .اهناولأ ددعتو
 يلا ةيبعشلا صصقلا ضعب أرقا تأدب ام لوأو .تقشع ام ىلإ ًالهس ليبس تدجو ال

 هذه نمو .يلثم ريغص بلاط بيج قهرت ال ةديهز نامنأب ةريغصلا اهتابيتك عابق تناك

 نب فيسو ةمحلإ تاد ةريمألاو لاس ريزلاو ءدادش نب ةرئتعو ةليلو ةليث فلآ صصقلا

 .ةيفارخلا بتكلاو صصقلا نم اهريغو نزي يذ

 ءارثا يف زراب رود كازيالو مه ناك ماظع نيفلؤم ىلع فرعتلاب يتاءارق تروطت مث
 يطل ىفطصمو یناعرلاو ينزالاو داقعلا لاثمأ ةيمالسالاو ةيبرعلا ةيركفلا ةايحلا

 نم مهريغو نارج ليلخ نارجو ةميعن لیئاخیمو يعفارلا قداص ىفطصمو يطولفنم ا
 تاحفص الغ ةيبدألا مهكراعمو مهتالاقم تناك نيذلا نيحلا كلذ يف يبرعلا ركفلا داور

 أرقأ تنك امو نوبتكي ام نيب قرفلا يل نيبنو مهراکفأو مهبيلاسأ ينتذحأف ةفاقثلاو ةلاسرلا

 .ًاقباس

 ؟بدألا يف ةيرجهلاو ةيرصملا نيتسردملاب اورثأت نيذلا دحأ تنأ نذإ ه

 ركفلاو ةفاقثلا ملاع يف نيتدئارلا نيتسردملا نيتاهب رثأتب ۸ برعلا ءابدألا نم نمو -

 ايام



 رداصم مهأ دحأ ماشلا مث رسعم تناك دقل ؟نوبتكي اهوایدآ ناك اه دافتساو نفلاو

 يتلا تالحنا وأ بتكلا هذه ددع ةلقل ابتءارق ىلع بوانتن انك يلا تالحثاو بتكلا

 ذأ انضعب ناكو ابتشقانمو بتكلا هذه ةسارد ىلع بكتن اكو .ئيحلا كلذ يف انلصت

 رودت نيح رخآ بتاك دض نيعم بتاك بناج ىلإ فق وأ كاذ وأ فلؤلا اذه بناج
 ريثت كراعملاو تاءارقلا هذه تناكو ةيرصملا تالحملو فحصلا يف ةيبدأ كراعم مهيب

 .مهسفنا نييدوعسلا ءابدألا ضعب نيب ةيبدألا هلراعلا نم ريثكلا

 يف ةيركفلاو ةيبدألا ةضينلا اوسسأ نيذلا داورلا ءابدألا نع ًاليلق انثدحت ول اذام ٠
 ؟ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 عيطتسأ ال يلاتلابو .دالبلا هذه يف ركفلاو بدألا روطتب ةطاحالا يقتل يعدأ ال

 ةكلمملا يف ةيركفلاو ةيدألا ةضهتلا اوسسأ نيذلا ءابدألا نع ةيفاو حمالم كيطعأ نأ
 نإ: لوقأ اعرلو .ركذأ نم ضعب ىلإ ةراشالا لواحأس نكل .ترکذ اك ةيدوعسلا ةيبرعلا

 نأ كلذ .ةيمأ ةايح يرجما رشع عبارلا نرفلا علطم لبق شاع صاخ هجوب زاجحلا
 هيف اومدخ نيذلا ليئضلا دحلا ىلإ ولو هوروطي نأ مهدلخب ردپ مل هوکح نيذلا نييناعلا
 تميقأ ابنکلو ةيكرت سرادم كانه تناك من .مهنکح تحت تناك ىرخأ ةيبرع ادال

 مث .ةدودحملا كارتألا فئاظو ةمدخل حلاص ديدج ليج داجيإ وأ برعلا كيرتت فديب

 اضيإ كانه تناكو زاجحلا لها نم ةيتاذ دوهجم تئشنا یرعنا سرادم كانه تناك

 جرخت داكت ال سرادملا هذه لک نكلو .فيرشلا يوبنلا دجسملاو مارتطا دجسملا تاقلح

 م1414 ماع ءاجو .مولعلاو فراعملا نم ديدجلاب ذخأي ال يذلا يدياقتلا راطإلا نع

 تعاطتسا كلذ لك نم مغرلابو .تركذ يذلا زارطلا سفن ىلع سرادملا ءاشنإ ىرجو

 دح ىلإ يعولا قتفت نأ ةيلوألا سرادلا نم اهريغو ةيرخفلا ةيتلوصلاو حالفلا سرادم

 هیمسن يذلا لیلا اذه ناكف پف عسوتلا هل ذليو ةعلاطملا قشعتي ائراق اليج ءىشنتو ام

 رمعو يدومعلا ديعس دمحمو نابصلا رورس دمحم : لاثما خويشلا وأ داورلا ليج مویلا

 توص» ةديرج يف نوبتكي اوناک نيذلا ءابدألا نم مهريغو يشأ باهولا ديعو برع
 ءابدألا ءالؤه ناك عبطلابو .ةماعلا نوؤشلا دقنو ةيبدألا تالاحلا ىتش يف هزاجحلا

 مهيب رودنو ارعشو ارثن يدألا لاخلا ىدعتي ال روم يف نولسارتيو نوعمتجي بابشلا
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 تناکو .ةيرصملا دنارلاو فحصلا يف اهاحر رودن يتلا ةيدألا كلراملا رارغ ىلع هلراعم

 اعبن لکشت كلذ نم مغرب ابنکل قافاحاو ةاجاهلا دح ىلإ لصتف لوطت كراعم كانه

 مویلا هلجسب نم دجو ول يذلا بدالا نم اناولا لتع أك ثحبلاو عادبإلل رارمتسالا ماد
 .ريوصت قدا هشاع يذلا لیلا روصي ادلاخ ارس اذه ناكل

 يقف نسح دمحم ريبكلا رعاشلا منم ناكف بابشلا ءابدألا نم ىرخأ ءامسأ ترهظ مث

 دبع ديعس دمحمو يلرعلا دمحا ديسلاو يوازغلا دمحا رعاشلا موحرملاو ناحرس نيحو
 ءابدأل ةعمال ءامسأ كانه تناكف ةدج يف امأ .ةمركملا ةكم ءابدأ نم مهربغو دوصقلا
 دمعت ةنيدملا نمو .فراع دومحمو ةتاحش ةزمحو داوع نسح دمحم ذاتسالا لاثما نيزراب

 نم مهريغو ظفاح ناّمعو يلعو يراصنألا سودقلا دبع ذاتسألا موحرملاو نادیز نيسح
 ةيركفلاو ةبيدألا ةضينلاب ريثك وأ ليلق يف اورثأتو بدألا اوقشع نيذلا نيفقثملاو ءابدألا
 ىرخأ ءامسأ كلذ دعب ترهظ .ةغايصلاو بولسألا ةيحان نم ةيروسو رصم يف ةدئاملا

 مالسلا دبعو يرشختز رهاط رعاشلا مينم ركذأ ةعساولا ةيبدألا ةايحلا باب تلخد

 كلذ يف مهيمسن انكو برع نيحو راطع روفغلا دبع دمحأو فيرع هللادبعو يساسلا
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ءابدألا لضفأ نم مریلا مهو «نيتشانلاب نيحلا

 ريرحت ءاسؤر دحأ تنك كنأ ًاصوصخ هالت امو دهعلا كلذ يف ةفاحصلا نع اذام .
 ؟:شیرق» ةلحمو «ةودنلا» ةدبرج ريرحت سيئرو بحاص مث «زاجحلا توص» ةديرج

 ۱۳۰۱ ماع كلذ تاكو «ز احیا ةديرج يه زاجحا يب تردص ةديرج لوأ لعل -

 هذه تناكو .ةمركملا ةكمب دايجأ يف ةصاح ةعبطم اشأب ناثع اه سسأ دقو ةيرجه
 يلاولا باتك سيئر اهريرحت سأري ناكو ةيعوبسأ تاحفص عبرأ نم ردصت ةديرجلا

 مث .بوهلش دومحم خيشلاو نح دمحأو لاج دمحأ مهنه نيررحلا ضعب هنواعيو يناثعلا
 ةديرج مث دحاو ددع الإ امع ردصي مو «ةقيقحلا سمش» ةديرج كلذ دعب تردص

 هذه تففوت دقو يوارحلا بيدأ هسا يلانبل يفاحص اهريرحت سأريو ةكم يف «سالصإلا»

 .اددع نيرشع دعي ةديرجلا

 ناكو هئارآ نع عفادتل .ه ۱۳۳4 ماع «ةلبقلا» ةديرج اشنأف نيسح فب رشلا ءاج مث
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 ةديرج تردص مع .یمرکلا رک اش دمحأو بیطقلا نيددلا بو بیا داژف اهررع

 تلطقس الف « یشمد 2 ردن تناك هی روس ةدی رج يهو رک اش رمع اح اہل «حالملا»

 نأ ثيل ام هنكل هتديرج ردصأو ةمركلا ةكم ىلإ لجرلا رجاه نيبسنرفلا يديأ يف ةيروس
 خيشلا «ةلبقلا» ةديرج رادصإ ىلوتو «حالفلا» ةديرج تفقوت ييتلابو ةطلسلا عم فلتتا

 ديرب» ةديرج تقتنا هللا همحر زيزعلا دبع كلملل زاجحلا يف رمألا رقتسا الو

 ةديرج مساب فيصن حلاص دمحم خيشلا اهزایتما بحاص اهردصيل ةكم ىلإ «زاجحلا

 مد ماب ةبدوعسلا ةموكحلا اهتردصأ يتلا ةيمسرلا ةديرجلا بناج ىلإ «زاجحلا توص»

 نم يزاجحلا بابشلا دجو اذکهو .نيساي ضسوي خيشلا اهريرحت ساري ناکو «ىرقلا
 مهئارآل ًاسفلتمو اذفنم «یرقلا مادو «زاجا توص» ةديرج يف نيفقثملاو ءابدألا

 ىلع لو دقو .يعانجالا دقنلاو رثنلاو رعشلا لوقح يف مهؤامسا ترهظو مهراكفاو

 مسا دنع فقأ يننأ ريغ ةزراب ةيعازجاو ةيبدأ تايصخش نيتيديرجلا نيتاه ريرحت ةسائر
 ديعس دمحم موحرلا وه تقولا نم ةرتفل «یرقلا مأ» ةديرج ةرب رح ةسائر لوت منم دحاو
 تاباسح يف لمعي ناكو نيبدأتلا ةرمز يف هسفن محقاو بدألا قشعت يذلا دوصقملا دبع

 ضايرلا ىلإ لفن نكلو سحلم يدشر ذاتسالا ذئموي اهريرحت ساري ناكو «یرفلا مآ
 نوؤش ةرادا يف دوصقملا دبع ذاتسألا هنع باناف ءزيزعلا دبع كلا ةلالج رصق يف لمعلل

 هتاوعدو ةيعاّيجالاو ةيبدألا اياضقلا ةغقانم يف ةأرحلاب زيمتت هنرتف تناكف .ةديرحلا

 دقعت تناك ىلا ةيعاّيجالا تاودنلاو ةباتكلاو يأرلاب ةكراشملل بدالاو ركفلا لاجرل
 يکيو .یلوژسلا لبق ن عيجشتلا دي ناکو .تاابس ن كلذ ريغو حح ما : لولا اق هم مجشتلا دم تامساتملا م كلذ رم 1 مارا
 هاتسا زاجیا يف ءارعشلاو ءابد الا راثا حم لجس لوا جرخا هنا دوصقملا دبع ذاتسالا

 رخش هللاذبع ذاتسالا هقيدص هدادعا ىلع هنواعو (عارحصلا یحو»

 يفاحصلا لمعلاب ةفرعم قباس يل نكي ملو تأدب دقف ةفاحصلا يف يتکراشم نع اما

 توص» ةديرج ىلإ هب تشعب ًالاقم تبتکف ةباتكلا لواحأ يتلعج ةءارقلا بح نکلو
 لوأ رشن ضفر هنكل «يشآ باهولا دبع ذاتسألا كاذموي اهريرحت سيئر ناكو «زاجحلا

 ريرحت ةسائر قف نسح دمحم ذاتسألا ىلوت ىتح هبتكم جاردأ يف لاقملا لظو .يل لاقم
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 يلام ىلع رتعف تالمهلا جرد ىلإ ايلف ف عیضاومو تالاقم لا اجاتحم ناك هلعلو ةديرجلا

 ءايدألا ىلع مايألا رورعب تفرعت مت . .ًادرهشم ًموب يلإ ةيسنلاب اذه تاكو .هرشنو كلاذ

 ةديرج يف ررحمك لمعلل ينعجش يذلا ركاش داؤف ذاتسألا مهنيب نمو نيبفاحصلاو

 يملعمو يذاتسأ قحم ناكف فیصن حلاص دمحم خيشلا ةسار تحت هزاجحلا توص»

 لقتنا امدنع ةديرجلا لاعأ ةرادإ تيلوت مث .نهذلا بقاث ناكو .لاجملا اذه يف لوألا

 يف تكراشو «نابصلا رورس دمحم خيشلا ةسائرب رشنلاو عبطلل ةيبرعلا ةكرشل ىلإ اهزايتما

 دعب تحبصأ مث داوع نسحو يقف نسح دمو يآ باهولا دبع ةذئاسأل عم ريرحتتلا

 ال يتار ناكو اهنعبطمل ًاريدمو لوؤسملا اهريرحت سيئرو ريرحتلل ًاريدمو ةكرشلل ريدم كلذ

 .تقولا كلذ يف دسحلا ريثب بتار وهو الابر ںیعست نع ديزي

 ؟اهنوريثت متنک ينلا اياضقلا يه ام ۾

 ضعب دقتنأو ةيعامجالا ایاضقلا سملتأ ةفيحصلا هذه يف هبتكأ ام يف تنك
 نيذلا ضعب رشي هبتكأ ام ناكو .ةرصاعلا ةايحلل ةديدجلا انترظنو قفت ال يلا ديئاقتلا

 يف ةفاحصلا تاموقم نكي ملو .هدارفأل ةءاسإو انعمتجمب ًاضيرعت بتكأ ام يف نورب

 اياضقلا جالعل ةليسو ةفاحصلا ىرن انك لب يسايسلا قيلعتلاو ةروصلاو ربخلا تقولا كلذ
 نأ ليقف اهردصي يتلا بعشلا ةآرم ةفاحصلا نأ طلا يبأر ينو .اهرثكأ امو ةيعاّيجالا

 نم ققح ام ردقبو ةفاحصلا هشياعت يا بعشلا نع لات نأ یرا ةفاحصلا نع لاست

 .ةفاحص اهیمسن يلا ةارلا هذه يف هرثأ سكعني ام ردقب ةراضحل | ملس يف تازجنم

 ؟تقولا كلذ يف اهنوريثت منك يلا ةيعامجالا اياضقلا نع ًاليلق ثدحتت له -

 راکفآ نم انسوؤر ف رودي ام لک غرفن دون انك .اهريثن انك يلا اباضقلا يه ةريثك -

 سحن امو ةيعاجالا انضارمأ ضعب فشکت روطس يف تالکلاو فورحلا ابي جهوتتل ةياش
 ؛نخخا ةفسلف» أرقي نمو .انرصع تاموقم عم ضراعتب ام تقمأ يعبطب تنكو .ءاودأ نم

 بتکلا نم اهريغو « يشم انوعد» و «نونحم تايمويدو «لماز وبأدو ۱جاجحو نوفوطم» و

 هل حضتت تالحاو فحسصلا يف عیضاومو تالاقم نم تبتک ام ضعب اییف تممج يلا

 نیذلا ءارقلا نيب ةفلتخم لعف دودر نايحألا نم ريثك يف ريثتو اهرشنآ تنك يتلا يراكفأ
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 .يدض وأ يعم نوفقی

 دهملا كلذ يف تايتفلا ملعتل ًاسمحتم تنکو يف ترم يتلا ةفيرطلا ءابشألا نمو

 ىلإ وعدت هزاجحلا ةاتف» اهتيمسا ةيمهو ةاتف عيقوت تحت تالاقم ةباتك يف تركفف ديعبلا
 ةعي رشلا هيضتقت ام دودح ييو يلا! لکشب ةماعلا ةايحلا يف ةأرملا ةكراشمو ماعتلا

 نم اهيف يتأي ام نشقانتيو نقلعي تایرحأ تايتفل ةصرف تالاقلا هذه تناكو .ةيفالس الا

 .فحصلا ين ةيدوعسلا ةاتفلا اهيف بتكت ينلأ لوألا ةرلا تناك اهلعلو .راکفآ

 ةيدوعسلا ةفاحصلا يف كئارا نع كلاسأ ىرخأ عيضاوم ىلع جرعأ نأ لبق يلعل ٠

 .؟مريلا

 امأ , هبك اوت ةفاحصلا ناف ًاريبكًامدقت بعشلا مدقت اذاف ؛ةمألا ةآرم ةفاحصلا نإ

 اتفاحصو .هسفت بعشلا یوتسم يف لظتس ةقاحصلا ناف لاحلا طسوتم بعشلا ناك اذا
 فحصلا نأ نم لاقب ام امأ .اهب ءاقترالا لمأ لبقتسملا يف انلو .ةمألا ىوتسم يف مويلا

 تناک هبجراح ءابنألا تالاکو يه ةدحاو ةروصلاو ربخلا رداصم نأ هدرف ةدحاو ةخسن

 تناک رابک باتک دوجو وه مریلا ةفاحص نع سعالا ةفاحص زرع ناك ام لعلو ,ةيلح ما

 ةدیدع تاباتک ددعلا ةليلقلا حملا يف دمت تنكو ةميظع ةيركفو ةيبدأ تادوهمم مش

 تناك ةفاحصلا نأ يا .ةيعايجالاو ةيخيراتلاو ةيبدألا ةساردلاو رعشلاو رثنلا تالا يف

 .مويلا هيلع يه اك ةروصو ريخ ةفاحص يه ام رثكأ يأر ةفاحص

 ةيصصق ةبرجت لوأ بحاص مكنإ : لاقي بدألا ملاع ىلإ ةفاحصلا ملاع نم جرفل .٠
 ؟(ةركف) ةروهشملا مكتصق مهل اهدنع

 يف ةيبدألا كراعملا تناكو افوح لدفا نم ريثكلا تراثأ هةرکف» ةياور نأ ملعا -
 ةيصخشلا تارئاهملا لاحم يف لخدي اهضعيو بابسالا لقال اهاحر رودن دهعلا كلذ

 يدألا ءاطعلاب ةيركفلاو ةيفاقثلا ةايحلا يرثي يذلا ءانبلا يعوضوملا دقنلا نم اهولخ

 :ناماوتلا» ةصق يه لی نأ وأ 2 ةيدوعس ةصق لوأ يه (ةرکف» ةيأور نوک امأ .داجلا

 يف يبسحو اهقيقحن عيط -سأ يتدجأ الف هللا همحر يراصنألا سودقلا دبع ذاتسألا

 كاذموي تلكش ييلا ةنجللا ةمدقم يف ناك هللا همحر يراصنألا ذاتسألا ن نا عوضوملا
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 كيسا اس ہت ةيلام ةافاکم يلسو «ةركف» ةصق فيلا يف ۶ تلدب ال يريدقت تررقو

 :ناجردک ییلأع» اسم یرعنآ اصصق «ةرکفا ةياور دعب تبتک دقو .لتیرش نسح

 ضصخألابو يدوعسلا ممتخا نم احوتسا صصق اهلكو «یمایآ:و ۸ نون تایموی» و

 يهف تشيب يف تشع يتلا ةيكملا حورلا ايف تيحوتسا دیدحتلابو يزاجسلا عمتجملا نم
 .هتشع يذلا لیلا ةايح نم بناوجو ًاروص روصت

 ؟مهتاباتكب بجعت يذلا برعلا ةصقلا باتك مه نم ء

 سح هل أرقت تنأو كنأل باتكلا ءالؤه ةمدقم يف ينأب ظوفحم بيجن نأ دقتعأ

 ۱ 2 هريغ كانه عيطلابو .هناباور فورح نم فرح لک ف يرسن ةيبعشلا هب رصملا حورلاب

 ةصق يف لكيم نيسح دمحم روتکدلا لاثما اثیدحو ایدق مهل تارق نيذلا باتكلا

 اف یلجتب ةسنامور صصق نم بفلاو مجرت ام ف يطولفتلا يطل یفطصمو تنی رو

 نيل نييرصملا باتكلا نم هريغو بارغ فسوي مث ءةكحلا ةغايصلاو عئارلا بولسألا

 + نأ كش الو ةقارلا ةيدألا ىمهماياورو مهصصقب رت دل «ةلاسرلاو هل تناك

 ىلإ در يیرعلأ يصصقلا جاتنإلا ن ا اهريغ نم رثكأ عریدلاو راشتنالا تع اعتسأ ةيرصملا

 دمحم أرقي نمو .ًاعئار ًايعقاو ًاليجست مهن ابح روص ليجست يف اوعرب ن مب رصملا باتكلا نأ

 هيوتح ال ةذل دجم روميت دومحمو ةلظابأ تورثو يعابسلا تسوپ وأ هتلادبع ملحلا دبع
 ۳ zel. aj “hou ى يلا م ۰ ۳ نا ا : ۳

 ةليمجم ةعئار ةغايصو يطنم لسلست يف ةديج ةقيرطب اهکیس م دحا نم مهصصف

 تاونسل هنهذ يف ةخسار اهنرکف لظتو اپتیان یتح ةصقلا لرب داكي الف ءىراقلا دشت

 , كب كمت

 ؟ةیدوعسلا ةصقلا نع !ذامو م

 .ةعفاب ةيوق اهيمدق ىلع فقن نا لبت تقر لإ ا لانا ةيدوعسلا ةسقلا -

 ؟ًائيدح كهابتنا اوتفل نيذلا نويدوعسلا ةصقلا باتك مه نم ٠

 كانه نأ كلش الو .يصصق جاتنإ نم انفحص يف رشنپ ال ةملاطلا ليلق نآلا انأ _

 فرعا نم رکذا نكلو نيثدحملا بابشلا نم ةصقلا ةباتک نادم تلعد ةديدج ًامالقأ
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 وبأو يروپنمد دماح موحرلا  مهئامسأ نم ينركاذ هب ينفعست ام رکذآ لق وأ -

 ينام هدبع دمحم روتکدلاو رصانلا مهاربآ ًاضيأ رکذأو .يواقتعلاو يرفحلا هللادبعو جرفلا
 كانه نأ كش الو .مبئاسأل يركذت مدع نع محل رذتعأ نورخآ باتك كانه امبرو ..
 .بدألاو ركفلا لاح يف نیعدبلا بابشلا نم ةصقلا نوبتكي نيذلا نم ديدعلا

 تالحاو فحصلا هرشنت اع كاضر ىدم نع كلأسأ ىنلعجت ةباجالا هذه .

 ؟نابشلا ءابدألل جاتنإ نم ةيدوعسلا

 ىقبب يذلا وه هنم ديلا لب هل رمع ال بدألاف + بايشلا بدأ همس ايش فرعأ ال
 نع بابشلا بدأ اب زيمتي ال تامس يهف تعضلاو ةرقلا نط طاوم امأ بهذي «يسلاو "

 يف قدعتلا اهمهأو ةكرتشم نطاوم يهف :تايمسم نم ضعبلا هقلطي اك خويشلا بدأ
 اهب زیمتب ةريم كانه تناك اذإو .ثيدحلاو هنم م دقلا يلرعلا بدألاو ةيبرعلا ةف ةغللا ةسارد

 بتكلاف .بناج لك نمو مهنامأ ةفاقثلاو ةفرعلا باوبأ حاتفنا يهف مويلا بابشلا

 اهم يتتسب ةعساو باوبأ ةعومسملاو ةيئرملا لئاسولا نم اهريغو نويزفلتلاو ةعاذإلاو

 ايلعلاو ةيعماجلا تاساردلا مهرثكأ قلت كلذ ىلإ فضأ .مبتامولعمو مهفراعم بابشلا
 عالطا نم مهل رفسلا هئيهي امو هاروتکذلاو ريتسجاملا ىلع لوصحلل جراخلا لإ مهرفسو

 هذهو .مهتفرعم طيح وز بم ام لکو ةفرعماو ةفاقثلاو مولعلا نم دیدج لك ىلع

 ًادهج باشلا نم رظتنأ ينا : لوقأ ین نأ ريغ .تاخ يتلا انمابأ يف اهب ملحن نکن مل ءايشأ

 ,ةمالل ةلماشلا ةعاتجالاو 0 ةيعونلا ةيلمع يف ةيياجما ةكراشمو رثكأ ًاعادبإ او ريكأ

 ةيلوؤسملا هذه مهقتاوع ىلع عفت نيدلا بابشلا لک لب طقف ءایدالا طه دصقأ الو

 .كريشم لمع يعاجالا يعولا نال ةمحضلا

 ؟روثنملا را رعشلا يديؤم نم كنإ : لاقي »

 هللا همحر داوع نسح دمحم ذاتسألا نأ ركذأو .لازأ الو هل ندير نم تنك معن -

 نم دض هبناجم تفقو دقو ةيدوعسلا يف روثنلا رعشلا نم نوللا اذه لاق نم لوأ ناك

 ليغأي نأ دب الف ىقيسوم هيفو نوزوم هنأ اماط دیدحما رعشلا نأ يبأرو .دقنلاب هل ىدصت
 ىلع مرد يفرعلا عمت روا ناف تيدا رعشلل ضعبلا درر ا اما .ةيدألا ةحاسلا ي هناکم
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 .ديدج لك ةبراح

 يف ءایشآ كانه نأ ركنأ ال انأ عبطلاب «ركنتست ااو ةغدبلاو ةعدب ديدخلا رتعیو

 نم تسيل ءايش ايشأ يهو نوكت نأ ينيب ب الو تارعاالا نم اه ناكم ال ثيدحلا رعشلا

 .رعشلا

 ؟ءارعشلا نم برطت نا ۰

 العلا وباو يرتحبلاو يتلا ينأبو مهتءارقل برطأ نيذلا ءارعشلا مه نوريثك -
 رازنو ةكئالملا كزان نيئدحلا نمو .يجانو مهاربإ ظفاحو قوش مث مهتمدقم يف يرعملا

 يف نسح دمو لصبفلا هللادبعو يشرق نسحو يبيصقلا يزاغ روتكدلاو ينايبلاو ينابك

 دجتو رعشلا يف نيتيبلا وأ تيبلا نم كبجعي ًاليصأ ًارعاش دجت دقو .ءارعشلا نم مهريغو

 ؟رثكأ وأ ةديصقب كنادجو زيي رخآ

 يتلن انعدف متلق اک ةيراحاو دقنلاب هجاوب ديدج لكو ديدحلا نع ثدحتن نحن ااط ه
 ءاشنإ ىلا نيعادلا لئاوأ نم متنكو .حرسملا وهو ةيفاقثلا ةايحلا يف مهم بناج ىلع ءوضنا

 .ةمركملا ةكم 5 يدرعس لهآ حرسم

 دبع نب دوعس كلللا مايأ ينو .دیعب دهع نم يندوارت حرسم ءاشنإ ةركف تادب -

 ءانیب يل حامسلا بلطأ نيلوؤسملا ىلإ تمدقتو ينهذ يف ةركفلا ترمتخا هلل ا همحر زيرعلا

 نم ةيبدألا ةميقل لا مش تحضوأ ن أ دعب يبلط ىلع نولوؤسملا ق قفاوف هل دادعالاو ل

 ةقرقح انبابش يدبأ نيب عضتو ةمألا ءانب يف قمت مهست ةسردم ةباثم نوكيس هأ هل ۳۹9

 تايليثقلا يف ًابيصن ءاسنلل لعج ال نأ نینوژسلل تدهعتو مالسالا اهداش يتلا دا
 تقأو ضرألا تیرتشاف حرسملل دعأ تأدب مث .حرسلا ةبشخ ىلع ضرعت فوس يتلا

 ل نينورلا نبرصلا نيجرخملا دحا عم تدقاعتو ةزهجألا نم مزلب ام تدروتساو ءانبلا

 نف ن تارضاحم بالطل اهيف ىقلتب حرسملل ةعبات ةسردم تاشنأو « يحرسملا ج .ارخإلا

 نوصصختم لوي رصم ةذئاسإ ةسردملا هذه يف سيردتلاب مريو هتاصصخ لكب حرسلا

 ابيلإ مضن نا مث ةيادبلا يف ةكلمملا بایش نم ًاباش ۰ نم رثكأ ةسردلا هذهب قحتتلا دقو

 ۳۰ ۳ ةيرهش تابترم نوضاقتب ًاباش 6۰ مهددع حبصأ اذکهو نورا نورشع
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 حسم اب نيرخآلا نيلماعلاو نيسردملل ةيرهش بتاور مزدا تنکو دحاو لكل لاب

 يرابيلم دمحم ةدناسالا ميمو لاحنا اذه يف ىعم ننواعتلا ةوخألا ضعي تفلکو

 خيراتلا نم ةاحوتسملا تایحرسلا ضعب دادعاب يرادلا هللادبعو ىسأبعلا هللادبعو

 ةملیسم» ناونعپ ىرخأو «ةكم حتف» ناونعب ةيلبثمت يرابيلملا ذاتسألا فلأف ديحنا يمالسإلا

 .«باذكلا

 تاق ولا ءارجأو سی زدتلا يف دین نأ الا س و هي لرش لكل تددعأ اذكهو

 ىلإ اوقربأ نيظفاحلا نم نيضراعلا ضعب نأ كلذ حاتتفالا ليجاتب رماوألا ينأت ةأجفو

 حرسلا حاتتفا ىلع نوضرتعي اسفلا ىلإ ةلحر يف ًارفاسم ناكو هللا همحر دوعس كالا ةلالج

 ةليوط ةدم دعبو .رفسلا نم دوعب ىتح حاتتفالا ليجأتب دوعس كللا در ءاجف هتماقآ

 ضعب نم ةضراعم تهجاو نكلو حرملا حاتتف | ىلع ىرخأ ة ةرم ةقفاوملاب رارقلا ردح

 ةيحرأت روص مچ دقت ناك حرسملا ءاشنا نم يده نأ هللا ملعب و .كيلاود 55 سانلا

 يف ريسأ ىنا تدجو امدنعو .اهرضاحو اهيضام يف ةيمالسالا ةمالا داجشال ةايحلاب ةضيان

 فرشتو جرحا رفاسو .حرسلا ءاشنا 9 لمعلا فقوا نآ بتررف هل هيام ا دودسم قرط

 اههس اوت تایادبلا لک ناش اذهو .هتماقإب ملحا ت تک ام دشت يف تلثفو بس لات

 اثارت دقفت الف انتلاصأ ال اظفح نأب ناریدج ميلعتلاو يعولا نا كش الو .تابوعصلا

 كيش ۳ بار لروح لک ص ءاعأنو

 ةدج يف ةيدوعس تایحرسم نم ايلاح ضرعب ام يف كيار نع كلأسأ ییلعم اذه +

 ؟اهریغو ماهدلاو ضايرلاو

 لك نإ : لوقأ يبكلو ةيدوعس تايحرسم نم ضرعي ام لك ةعباتم سفنل يعدأ ال -
 تاخلابم نم لاعالا هه ربع! أهم حیحستلا قب رطلا ۴ ةوطخ وه يج رسم لمع

 ينو .امناد روطتملا يدوعسلا عمتجملاب قلعت يتلا ةريغصلا موما ضعبل ريوصت وأ ةيمارد

 دهاشملا نيب لصاوتلا ةرؤب حرسملا نوكيس يدئا بيرقلا مریلا ياب فوس هنأ ييي
 يلأي یتحو تالکشمو فورظ نم يعامجالا مقاولا اذه لمح ام لکب هعقاوو يدوعملا

 ةيحرسملا لاعألا زاجنإ متي اهنالخ نم ىلا ةليفكلا ل |'اسولا داعب! نم ال دب ال مويلا كلذ
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 دهاعلا ءاشنا لئاسولا هذه لواو .ريوصت ربخ ةيدوعسلا ةئيبلا روصت يتلا ةداحلا

 ةصاخلا تالاجنلا لك يف يدوعلا باشلا نم ةينغلا رداوكلا ءيبت يتلا ةعصختل

 هل هيب أم لكل قفصب يدوعسلا ده دهاشلا لظبس نيا كلذ يأ تحي . يحرسلا لمعلاب

 تحجن األ تيوكلاو ةيروس نم , وأ رصم نم ءاوس ةيبرع ةيحرسم لاعأ نم نويزفلتلا

 عئارلا ءادألا لالخ نم يدوعسلا دهاشلا ماها تبذجو ريوصت ريخ ابنائي ريوصت ف

 .هبرجتلا اهلقصو ةفرعلاو ةساردلا ميههاوم تبذه نیذلا نولثملا همدقب يذلا يعيبطلاو

 فحصلا يف رشني ام نإ دقتعت له .ةرضاحلا هتلحرم يف يدرعسلا بدألا ىلإ دوعن .

 ؟ًاحيحص ًاليثت بدألا لغم تالحاو

 اك داورلاو بابشلا نيب :رضاح لاو يضاملا نيب نراقملا فقوم يف ينعضت ىرخأ ةرم -

 ىنأ ولو .لجع ىلع يتأي همظعم مويلا رشني ام نإ : لوقأ نأ ساب ال نكل . .مهنومست

 اهتدمعأ اپ المت تالاقم ديرت فحصلا نإ مهناهذأ يف اوعضي لو نويتكي ام يف باتكلا

 امنومضمو يركفلاو يبدألا اهقمعو تالاقملا هذه ةميق يف ریکفت وأ صيحمت نود نم

 ءابدألا نم ديدعلا كانم تأ ىرأ يلعلو رخآ نأش مهل ناكل ًاليلق ءالؤه ىنأت ول لوقأ ...

 منوی تاردج فلخ اوراوت دقو ةميظعلا بهاوملا يوذ نمو ةملكلا ةيصان نوكلمب نيذلا

 ثحبلا تاموقم نم ريثكلا نوکلع ال نيذلا روهظلا يبح نم مهريغل لاخلا نيكرات

 ًادج ليلقلا ةيدوعسلا تالجلاو ضحصلا يف رشني اذكهو .رينتسلا ركفلاو ٍقمعتملا

 .يدوعسلا بدألل ًاقداص هی نوكي نأ نكمي

 بنارج زاریاو ةداجلا لاعألا نایب يف يه داقتلا ةمهم نأ نودقتعت الأ نكل .

 ؟ةيبدأ عيضاومو ثاحبأ نم رشني ام لك يف ةرقلا وأ فعضلا

 ءالؤه أرجت امو ةيدوعسلا ةيبدألا ةحاسلا نع بئاغ ءيش نع ثدحتت تنأ

 لكشب مه نودصتي نيذلا داقنلا دوجو مدع اونمأ نأ دعب الإ مهَتع رشن ىلع باتكلا

 بايغلا اذه رمتسا اذإو .مهمالقأ جاجوعا نوموقيو مهءاطحأ نوححصي يعوضوم
 .ةثراك لكشي كلذ ناف يدقنلا
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 تایوتح ىلع هوضلا نوقلت لهف ؛ةكم خيرات» ناونعب ةكم خيرات يف ًاباتك مفلأ ٠

 ؟هبنکت اع ضار تنأ لهو باتكلا اذه

 الوصف علطلا دیم نأ وه دحاو فده ينيع بصن ناك باتکلا اذه تفلآ امدنع _

 فارشألا مكح ةيابن ىلإ مالا هيلع ليعامسإ دهع نم ةمركملا ةكم خبرات نع ةرصتتم
 يموكح نيب تک يلا تايقافتالاو تاضوافملا ضعب هب deg يلع كاملا دهع يف

 مخضلا فلزلا اذه زاجنإ ىلع نيقيدص عم تقفنا دق تنکو .دوعس لآو فارشألا

 دقو .لمعلل يدحو درفنآ نأ ينرطضا امم یرحآ رومأ يعم لمعلا ءدب نع مهتلغش نکلو
 ةدمتعلا رداصملا صقن اهمهآ نمو باتكلا اذه فيلات دنع بعاصملا نم رک ينتهجاو

 لثم ىلع وصف يل ردق ولو . جاجحلا نم ةلاحرلا هبتكي ناک ام ًاصوصخو اهيف قثأ يتلا

 امأو . هفشح نکي یدم عسوأ ىلإ .باتكلا يف عسوتأ نأ تعطتسال رداصملا هذه

 نأ دقتعأ ين أ كلذ اما ًايضار تسل ينا : لوقأف تبتک اع اضرلا یدم نع كلاؤس

 يف ةعس ىلع اهنم قفنت ةصاح ةينازبم اف نوکت ةصصخشم ةئيه هالوتت نأ بحي ةكم خيرات

 نم اناج ثحاب لک لوتي ی بانكلا يس هیضاوب عزوت نأو .فدما انه قي ليبس

 عیضاولا نم كلذ رخا ىل قارمعلاو يسايسلاو يعاتجالا ةكم خيرات

 يف ابنع بتك ام عمجنو ةكم خيرات بتكن نأ عيطتسن ةليسولا هذهب اننأ دقتعأو

 .ملاعلا ءامنأ يف ةرئاثتملا تاعوسوملاو بتكلا عيمج

 يميقلا زیزعلا دبع ةدج ف ۱۴١۳/۹۹/۱4 ةلخا

 : لجرلا اذه راكفأ يف ةلحر

 ركفلاو بدألا قيرط ىلع حافكلاب ةرماع ةليوط ةلحر يعابسلا دسح دمحأ انيبدأ شاع «

 ةءارقلل اعورن هلح ناد ي ملت یتح + : م رکلا نارقلا | ظيفحتل ًاسردم هذه هتاحر أدب ..

 قفاوتب ناو هعزاونل یعايسلا دمح أ عاصنی نأ ن نم دب نكي لو , ةب وتکلا ةملكنل اجو

 ةرأدج نع مويلا لتحيل صاخاو هل شاعر بدألا فرج ل نأ ناكف , هتادأ دعتسا سس
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 ةلودلا ةزئاج ىلع لوصحلا فرش تزاح يلا ةفقثلا ةوفصلا نيب هناکم قاقحتساو
 . .ةيريدقتلا

 قالا اشم ع راوحلا اذه رام مانا دمحأ تشتلا هةیدلا»
 هام عم هراوشم نع راوخ دعم سرخ او يعج ۱

 .. تدالاو

 ؟يعابسلا دمحا وه نم ٠

 هيلإ اوبلط موی تاذو .. امیتاتک يف رلعتو و أشنو اهب دلو ةمرکلا ةكم نم یتفوه -

 لوصف يف اسردم نوکیل دعب نم هوجردنسا مث مرکلا نارقلا ظيفحتل اسردم نوكي نأ

 ؛ بدألا قشعتب هسفن دجوف ماوعألا ترمو - . نآرقلا ظيفحت لوصف ريغ ىرخأ ةيسارد
 يف رشني ملف بتكو فپاتکلا برحي نأ هلابي رطخو .. فوهلملا لابقإ ةءارقلا ىلع لبقيو
 يف رشنلا عم هتيادب تلاك .. بتك ام رشن ةنلاثلا ةرملا يف هنكلو «ةيناثلا الو لوألا ةرملا

 هتديرجو فیصت حلاص دمج خبشلاب هتفرعم تناك مث .. هانسرادم» نع لسلستملا هلاقم

 امتامارهأو رصم نع نوفرعب اندالب يف ذيمالتلا نأ تلظحال دق تنك .. هزاجحلا توص»

 يرصملا يمردلا باتكلا لالخ نم كلذو ؛مهدالب نع هنوفرعپ ام رثك أب «لوحلا ىبأو
 ذیمالتل ءازجا ةتس نم «ةءارقلا ملسا باتك تفلاو ةريغلا يتذحناف ««ةدیشرلا ةءارقلا»

 : ضيضت حلاص دمحم خیشلا دنع اتعبط باتكلا تاعبط یدحا .. ةيئادتبالا ةلحرملا

 ةراح» ةسردمن ًاذاتسأ تنك نيح ثدح كلذ نأ ركذأو هب يتفرعم تأدب اذکهو

 عبطلل ةيبرعلا ةكرشلا ىلإ «زاجحلا توص» تلآ ىتح اره ترص اذكهو .. «بابلا
 ريدمك ةكرشلا ىلإ لقتنا نأ نابصلا رورس دمحم خيشلا ةكرشلا سيئر يلإ بلطو ءرشنلاو
 ام لمحت يهو ردصت ةديرجلا تناك .. ررحت دوجو مدعل اهريرحت يف دعاسأ «ةديرجلل
 لصألا يف اهريرحت امأ .. ءالؤه دحأ انأ تنكو «نابشلا نم ةعومجمو اهررحي هنأ ىلإ ريشب
 ؛داوع نسح ديسلاو يقف نسح مح دیسل : یا أ باهولا دبع خيشلا ديب ناک دقف

 هللا همحر ليدنق دمحأ ىلإ ريوحتلا ماهم تدنسأو , لمعلا اوكرت ىتح مهعم لمعأ تنكو
 . تفولا تاذ يف ةعطمللو ةديرحلل ًاريدعو رب بتا ایت ترس ی ت و

 3 انا يعابسلا دمحأ وه |
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 لمعلا ةلحرم لالخ كلب رم ام برغآ امو ؟هباش يعابسلا دمحأ شاغ فيك .

 ؟يحصلا

 «ةابحلا هذبب ةطبحا ةينيدلا ةئببلاو ةيعاّجالا ةايحلاو ىشمتي اب يلايش تشع دقل

 لاح اذه ناكو « طاشنو دجم هيدؤأ تنك يننأ ركذأف « ةفاحصلاب يلمع امأ .. ديزأ الو

 تنکو «ةديرجلا رادصإ لحارم لك يف رجفلا ىتح لمعن انك .. مايألا كلت يف بابشلا

 ناکو يمجح بر رامي همجح نأك يذلا ویدارثا عم لبللا رخ نا يف ثكمأ نأ تدنعإ دق

 حلصی ام اهرابخآ نيب نم راتخأو تاعاذالا عبتتا أ تنك .. ةرايس ةيراطب ىلع لمعي

 فرصتي مث «زاكلاب «كيرتألا» «یبعبو ياشلا يف دعي ةديرجلا شارف ناكو ؛ةديرحلل

 نم «كيرتألا» نورتع دفن ةليل تاذو .. لبا رخآ ىتح اذه يلمع يف انأ ىقبأل

 صخش ناکدلا ىدل فقي ناكو ,. ناكدلا نم هالمأل عراشلا ىلإ تلزتف ««زاكلا»

 ؟كلذ يف اذامو من :ًابرغتس تلق ؟ربكلا تيبلا اذه يف كدحو لمعت له : بلاس

 ًاضرع تيبلا بوجتو لیلا يف ز جرحت نجلا نم ًاسورع تيبلا يف نأ هانعم ام باجاف

 تدعو ًاحزام كلذ تلق ! ؟اهجورتأل قيرط نم یرت لهف ةليمج اهلعل : تلق : !الوطو
 بابا ىلع أرق مع ين ذأ ىلإ ليت ىتح تاظحل الإ يه امو « يلمع تفنأتساو تيبلا ىلإ

 تسمو افون يسأر رعش فقوف ٠ « مسلا ىلع مادقأ دقأ عقو مسا يناکو مث ؛ةدفانلا ىلع مث

 دق ناك بعرلا نکلو !٠.. ؟ناكدلا دنع تناك يللا ةراطشلا نيفر ًاتومو مال يضلل

 «يدب يق ءاذلاو «كي رتالا و حلشملاو ينتک ىلع يماع تذعناف ذعأم لک يم ذيخأ

 «هيف رهسلا نع تعنتماو تيبلا كلذ تعدو اذكهو .. عراشلا يف الإ ائيش سیل لو

 !!ةینج تيبلاب نا مزسا تبو يسفن يف ناكدلا دنع لجرلا ثيدح قمعت نأ دعب

 ؟نونجم تايمويك كبك ضعب ي ةعقاولا هذه تيحوتسا له «

 .يبنك نم يأ يف ال تضرعت ينأ ركذأ ال .. ال ۔

 ؟ةليبق ىلإ باستنا ما بقل وه له «يعابسلا .

 نويعابلاق .. ةبرت يف « عيَبس» ةليبق فالخم ةليبق دارفأ مه شک ارم يف نويعابسلا -

 برغلاو سنوت يف اهدارفأ عزوت دقو «شكارم بونج مالا نكست ةلبق برغملا يف
۷۳۸ 



 مهيدل نأو «فارشأ مینا نوعدي مهو : صمحو بلحو ایناتیرومو رصمو رثازجاو

 أرح داد نبع عن ينربخا ام نکلو :بلاط ينأ نب يلع ةيرذ نم مهنأ تشب

 ريغ مهن ىلإ ىهتناو نييعابسلا خيرات سرد دق < ءًاباسن الجر ناكو ؛ يناتکلا خيشلا

 .لعا لاو .نیبشیرف !وناک نإو «نییمشاه

 ؟ببسلا اذه :شیرق» يسا كتلحم ىلع تقلطا دقف اذإ ٠
 ا

١ 

 ؟بصعت كلذ يف سيلأ ٠

 .زازتعا وه لب .. ل

 .شیرق ةلحم نع مکنرک اذ يف اذام ه

 ركذأ ال ثالث وأ نيتتسل ةلحلا تردص دقلف . . رظنلا تقلي ام كانه نأ نظأ ال

 .دحأ عم لكاشم يف ببستت ل ةلجلا نكلو .. طبضلاب

 ؟اهنم مكفقوم ناك اذام .. تالوجو تالوص مكدهع يف ةيبدألا كراعملل ناك .

 لاو تححاف اه امم نع ءيش دعبآ اهأرأ تنك .. كراعملا هذه يف كراشأ ۸ -

 ترم ىتح : تربصو ًارثك تكس يتنكل :يتک ضعبو يلوانت دق راطع دمحأ خألا ناك

 .مالسب ةلأسملا كلت

 ؟یرخآ عفاود كانه تناك مأ تمصلل ديحولا كعفاد ربصتلا ناكأ .

 نم كلذ ريغ يف ل لخدأ نأ تقفشا اذ ؛ دمنلل اصلاخ عوضولا نكي ملف تحنأ يكس

 .. لاج دمحأ خألا يعم هيلع درو راطع دمحآ خألا مالك ىلع تددر دقلو .. ضارغأ

 دا اذه دنع رمألا یہناو انفو 9

 ؟ةوهتسسأ يذلا حرسملا نع اذامو 5

 مهباتتک ال ايبس حرسملا قالغإ ناكو ةكم ءانبأ جاهبا عضوم كلذ ناك -

 ةلالجل اهرودب اهنعفر يتلا ةلوؤسملا تاهجلل اهب تمدقتف یهذ يف ترمتحا ةركفب حرسم ا

۷۳۹ 



 تیساو حرسلا تيليف هارث هللا بیط هتلالج قفاو دقو .. هيلع هللا ةمحر دومس كلما

 تنعتسار يهو فسویل ةرم جرخأ دق ناك اجر ترضحاو :نيلثمملا بيردتل ةسردم

 نيتيحرسم ىلع بیردتلاب موقن انك .. بیردتلاو سيردتلا يف نييرصملا انناوخإ ضعبب
 وحن صن لك يف كراشي ناكو ؛باذكلا ةملیسم نع ىرخألاو ةكم حتف نع امهادحإ

 ..بيردتلا ةرتف ءانثا ايرهش لاير (۲۰۰) ىلع لصحم مهم لک ناك ءابلاط نيرشع

 نأ انلعأ امدنعو ؛ةءاضإو تاحول نم حرسملا هجاتحي ام لكز يهجت ىلإ انقفو دقو
 اوحجنو مهيعاسم يف اوقفو دق نوظفاحا انناوخإ ناك « لبقملا عوبسألا يف نوكيس حاتنفالا
 دض اولمعف ؛هیرابک حرسملا نا نونظي أرتاك .. عوضوملا فيقوتب رمآ رادصتسا يف

 .هدوجو

 ؟حرسلا فيقوت دعب لعفلا در ناک اذام ه

 دهجلا اذه لك تلذب نأ دعبف .. يريتسغا كحضلا نم ةجوم ينتباتنا ابتقو -

 یوس يمامأ نكي لو .. لمأ لک أفطنا ةقفاوملا ىلع تلصح نأ دعبو ريثكلا ترسخو

 مهنم لک ناک دقف «تننج ينوبسحو نونظلا يب يب اونظ حرسملا بالط نأ یتح «كحضلا
 لصارأو كحضأ مهم ضیقنلا ىلع ان تنکو ءانملح هيلا ىلإ امل ءاكبلا شو ىلع

 ۱ .كحضلا
 ؟ كتاباتك“ ضعب ىلع فقوم ا اذه سكعنا له 5

 باتك يأ ين هجردأ فو .. الا

bl o 

 يسفنل راغصتساو عوضرلا ىلع رابكتسا درج

 ؟فوطلا يعابسلا دمحأو بيدألا يعابسلا دمحا نيب قرفلا ام «

 تنك .. بيدألا یعابسلا دمحأ رهف حجت نم امأ ؛فوطمک لشف يعابسلا دمحآ
 ةلزنم ىلإ لزن دق يل ودبي ايف فوطملاو من نأ ديجي ال صخش ةلماعم جاجحلا لماعأ
 . يبسفن يعواطت و ءمداخلا
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lk 5؟ينحصلا ما بيدألا ءرثكأ لعافتت  

 ..يعابط ىلإ برقألا وه بيدألاو دج ردان فدهلا قداص ينحصلا -

 خيش بقل يلع اورکنآ اذهو يلع ينحصنا ةفص یالطاب ىضري ال نم كانهو

 ىم هرطشأ» وه نم ةفاحصلا يف نأل ةفاحصلا

 ؟بدألل غرفتلا مأ ةديرج ريو ؛ ةسائر :رات اأ :كبابش يف كنأ ول ء

 .ییذلو يحدرو يابح وه بدالاف ,. كش نود بدألل رفتلا ۳

 ؟كيلع هقلطا نم ,ةفاحصلا خيش» بقل «

 ناك ناو .. بقللا اذه يب قصلأ يذلا صخشلا كل ددحأ نأ عيطتسأ ال ب
 .زارق نسح ؛تافرع ةديرج نم بقللا قلطم نأ مايأ لبق يل لاق دق مهدحأ

 ؟بقللا اذه تیقلت فيك ٠
 ديحولا نکآ مف اا وأ رابتخا نع بقللا باک نا ينلأسي ص كام تاک

 ..يشآ بدل دعو يدوماع ایچ دمحم كالس ناک ‹«نسلا يف ريبكلا

 . ةفاحصلا خیش) باب ييم ردجأ وه نم مويا فاح لا ۴ دلانهو

 ؟بقللا يف كفاني نم كانه ناك له ه

 هنأ ىعدا دق ركاش ناف ًاضيأ .. يراصنألا سودقلا دبع خيشلا الإ ركذأ ال

 سودقلا فدع خيشلا اما ۰ اجرم هل تلف دقو بلا ادیب يم لوا هنأو « يذاتسأ

 خيش بقل يعابسلا دمحأ حنم ىلع قفاوي ال نم : لئاس لأسو عاهجا يف انكف يراضنألا

 هعبصا سودقلا دبع عفرف تفاحصلا

 ؟ةبعادملا ليبق نم كلذ ناکا ه

 ىلع عوضوملا لوأنت دقف رک اش امأ .. سودقلا دبع بناج نم ةبعادم تناك من
 .بقللاب ىلوأ هنأ لاقو ةديرحلا تاحفص

VE 



 ؟يعابسلا دمحأ نم ثرو اذام : يعابسلا دمحأ رهز د

 ريهز ةصاخ «بدألا نم ًائيش اورو دق ريهز دلوو تنبو ةماسأ هاخأو هنأ يلإ ليخي -

 .ةماسأ ًاضيأو

 ؟بدألا نم يعابسلا دمحأ ىنج اذام ٠
 فكعأ ناو ًائداه شيعأ نأ بدألا یندعاس دقل ..! !دحأ ىلع تينج ام هّللاو -

 ؟«شیرف ةلحم» رادصإ ةداعإل عاد نم له ؛كرظن ةهجو نم ۰

 ًاصخش نيرشع راتخأ نأ لا بطو ینعلا اذهب ىلإ بتك تاسسؤملا ءاشنإ دنع _
 حاترأ نأ تلضف دقلو . ةيعوبسا ةلع يهف ؛كلذل سمحتأ ۸ يننكلو :ةسسؤم نوكتل

 ؟ةكم ةسسؤم ىلإ ةلما مض رج ملأ ٠

 علامأ مو ءةكم ةسسؤم يف حبصأ, نأ مالعالا ةرازو ينم تبلط طقف .. ال

 .سلجلا ءاضعال مجرب اذه :اولاق .. اریدم وأ اررحم وأ اسیئر نوكأ ال نأ ةطب رش

 *نسلا هذه يف تنأو ةفاحصلل نحت الأ .

 دل .. قفاوأ نل ينإف ىرخأ ةرم هحتف ةداعإب يل حمس ول هناف حرسلا یتحو .. الك

 ,ربسلا يف تعدقتو يل ةبسلاب طاشنلا دهع ىضقنا

 ؟برغ نو ناحرس نيسحك باتكلا نم كئالمز نع اذام ه

 بدألاب يتقالع ةيادب يف ركذأ .. دیج رعاش برع نیسحو .. زاتمم ناحرس نيسح -

 ينالوا لواب تلسرا نيح ينا رک ذاو .. رورس دمو داوع نسحو بیط نسح ءاسا

 یمر هنأ ودییو تلسرا ام رشنب ملف ريرحتلل ًاسيئر ناك يشأ باهولا دبع نأ رشتل
 عم يشآ باهولا دبع تلتعا ةفدصلابو هبتكم جرد يف وأ تالمهلا ةلس يف يئلواحمب

 اب بجعأو اهأرقف یتلواحم ىلع رثع نأ ناكو «قف نسح دمحم هناكم لحو ةديرحلا

 هتلباق يذلا يدوماعلا ديعس دمحم خيشلا قف نسح دمحم لحم لح دقلو .. اهرشنو

 فخ



 ايف هعوضوم ىلإ ترشآ ًالسلستم ًالاقم بتكأ نأ يلإ بلطف مارحلا دجسلا يف ةفدصلاب
 ءبدألا لاحم يف ًافکاو ينم مدقأ كئلوأ نأ كل نيبأل كلذ لك ر كذأ .. تقفاوف لبق

 ینالوآ نم ركشأ انأف .. ةيريدقتلا ةلودلا ةزئاج لينب فرشأو زوفأ نأ عقونأ نكأ مل يتأو

 كانه نأ رركأ يننكلو «يلع هقح ضعب يدلبل تمدق دق نوكأ نأ عمطأو «ةقثلا هذه
 .ةزئاحلا هذهب ردجأو انکاو ردقأ مه نم

 ؟ایندلا هذه نم متذخأ اذام .

 ةلالج نإ مث «لاير فالآ ةعبرأ يلاوح يدعاقتلا یتار ناك , , هللدمحلاو ةروتسم -

 دازو يجالعب رمأ يضرب ملع امدنعو ؛ ةمركملا ةكم يلاهأ لفح يف ينع لأ دهف للا

 يو اهيف اببس هتلالح ناك هللا نم ةمعن ههو .. ًايرهش لاير فالا ةرشع ىلإ یاصصتخت

 اذام ىنع لاؤلا ناك نإ امأ .. ةدايزو يتيفكي لیلا اذهو هذه ةلنافا ةدغرلا يشيع

 ؛ةفاحصلاو بدألاو ةفاوطلا نم ًائيش رخدآ ملو ًارجات نكأ مل ييناف «قباسلا نم تعمج

 .ريبك بسكم وهو رتسلاب ترفظ ينکلو

 :ًالئاق ياشلا ناجنف يعابسلا دمحأ لوانتيو ٠

 لك كيناجم نوكت نأ بج يبس لثم يف حبصتو رمعلا كب مدقتي امدنع _

 نم مهرمذتب سحت الو نیرخنالا بعتت ال ىتح . . ءالا سمرتو ياشلا دارب : كتاجايتحا

 جعزآ الف ؛يلوح «يش لک یرت تنأ اهو . . كسفنب كسفن مدخت تناف .. كتمدح

 .ميعن يو ریخت انأف هللدمحلاو .. راتمأ مضب ىرس يع مهلصشي ال نيذلا يت لهأ

 يميصعلا هللا دبع هه۱5۰4/۱/۱۳ :ءاعبرألا

 بتکلاو ةصقلا ناديم ديم محتقا «ناديم نم رثكأ يف ىف ًاريبك ادئارو ةفاقثلا يف ةف ربتعپ

 بلاد بتاكو سسؤمك ةفاحصلا يف عابلا لوط ىلإ ةفاضإلاب ةعادالا ناديمو ةيعاّتجالا

 ةسنجأو ةيدوحس فحص ةدع ف مهسأو ةوذنلا ةفمححص سس .ازیملا قفاد دهجلا

 رشع 'ءاةسمخخ ىلع ديزي ام ةبتكملا ىلإ فاضأو .ةيبرغلا ةقطتملا يف ةفاحصلا ديمع ربتعيو

 ۰ام افلم

۷۰۳ 



 ب لماز وبأ - جاجحو نوفوطم - ةرابزلاو جا ىلإ دشرملا  ةركف بس نحلا ةفسلف

 .زاجحلا ندم يف ةيبعشلا لاثمألا - ةكم خبرات - نون تايموي  ةيبرعلا ةءارقلا ملس

 يطغي' تارم ةدع عبطو .ةنيدملا هذه خيرات يف ثحاب يأل ًاعجرم ةكم خبرات دعبو

 ةسايسلا يف تاسارد ةعومجم نع ةرابع باتكلاو .نيسرادلاو و ملعلا بالط تاجايتحا

 مالسلا هیلع ليعامسإ ! دهع نم ةكم خيرات بتاكلا هيف لوانت .نارمعلاو خاجالاو + ملعلاو

 ربع ًالوزت بتاكلا جردت مث .همالسو هللا تاولص هيلع , يلا دهع يف عالسإلا ردص ىتح

 يفاثعلا دهعلاب ًارورم ةسكارشلاو كارتألا كيلاملا دهعو تری نییسابعلاو نييومألا

 .لوألا يدوعسلا دهعلا ىتحو لوألا

 ماته ينعي بدألا يف ةيريدقتلا اهتزئاجي هل ةلودلا مركت نأ ذفلا بتاكلا لوقيو

 يبدألا رصنعلا ناو ةيفاقثلاو ةيبدألا ةكرحلا شامناو يركفلا جاتنالاب اتیانعو ةلودلا

 لينل ةنيعم نس ديدحت مدع يف ءابدألا نم ريثك عم قفس و .ءاقبلا هل بتكي يا

 .ءاطعلا ةهازنو قدص ایکس ردت ريدقتلا ةيلمع نأ ذا ةزئاجلا

 هه ۱۶۰4/۱/۲ ,ةعماخا ةلاسرب

 رود ةثيبلل ناك دقو تاربج لبلخ نارج يف الث رجهلا بدأ بولسأب شئفاو .ةءارقلل ًاقشاع يعابسلا بیدا أ اشن

 يف ارام بالا بابع نم فرغيل هلريس هجوو هداق عالطالا ىلإ فراحلا ليملاو دانعلا نكلو بدألاب هقالع يف يلس

 نم ررخت نأ دعي هب ًاصاخ وا هسقنل جي نأ عاطتسا ىنح نيسح هط روتکدلاو يسوم ةمالسو هظابأ يركفب هتايادب

 عيبا ةفاحص عم ةنراقملاب ةربقق تناك اإ : سمألا ةفاحنم نع يعابسلا بيدألا لوقيو .ءابدألاو باكا تارات

 : : يعابسلا ل لول و ءابدألاب ةقصشم برعلا هالب يف فحصلا رک او ةدنقو هلصتم ةفاحضلا عم بيدألا ةقالع ن

 4 نأ هيأر ينو ريثاتلا غلاب ازفاحو ربدقتلاو ركشلا قحست ةمبظع ةنم ربتعت ابن ىلع 75 يلا در رد

 ناكو لاغا اذه يف هدوهج ترتعت نکلو يدرعسلا جرسملل ةارن قلخ ي 1 ًارود يعابلا بعل نيس نسب طیئرپ

 .ةكلملاب بدألا روطت ةكرح لع ءوضلا يقلي يعابسلا بيدألا عم راوحلا اذه (قةعماجلا ةئاسررل

 .؟يعابسلا ةيادب نع مس ةلاسرإ هسودتم لاسو 3

 بتك ىتح ييفداصب ام لك يف اپیلع نمدأو لب ةءارقلا قشعأ ىتف انأو ينجو

 “أ 7 نكلو ينل 1 وسا توليعزخلا بک ن نا ركنا الو . سالبع زكا
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 نامدا يف ذلف .هب رصم ًانتعلاط مث نانبل هب اتعلاط میس ادا نادشا ىف نأ تفتت!

 ا



 ناو :عاستالا يناتاو ام تعسوت لپ دحاو بتاكل دحاو نول ىلع ابیف رصتقأ مل :ةءارقلا

 .ينيبسيو لب ينيرطي ناك ناربج ليلخ ناربج بولسا ناك

 ؟ییدألا كتيوكت ىلع ةئيبلا ريثأت یدم ام ه

 اهتيحان نم الإ بدألاب ىتقالع ني وكت يف ًادعاسم ًالماع يل ودبي امف ةئيبلا تناكام
 اذهک يبدأ لاحم يف ۳ مجنپ ال نأ ىنمتت ؛داضم فقوم يف ل تعارت دقف :ةيبلسلا

 .تذحأ ايف قريسم لصاوا نأ الإ هعم تيا ادانع يبسفن يف اذه راثأف

 ؟هب مترثأت ءابدألا نم نم .ةيعيبط ةرهاظ ةيبدألا تايادبلا يف رثأتلاو ريثأتلا ٠

 ىسوم ةمالس مث ةظابأ يركف بتاكلاب ترثأت «دحاو نم رثكأب ترثأت يثيادب يف -
 ينايح يف رثأ ربكأ نار ناك نكلو «ناربج لیلخ ناربجو يناحيرلا نيمأ مث نيسح هط مت
 .يب ًاماخ ًابولسأ .يسفتل منطصا نأ لبق

 ؟امنم یوذتت يا :بدألا يف سرادلا تددعت ٠

 نودب ینرواسب ام بتکآ اناف ؛ سرادملا هذه نم ةصاخ ةسردمب یملق ديقأ مل
 امو تناف : تثش ةسردم ىلإ ينليحت نأ هبتكأ ام أرقت نأ دعب كل نع اذإف «ديق وأ مارا

 راجت

 ةفاحص نيب ةنراقلا هجو ام :اهتأشن ذنم ماع لكشب انتفاحص يف رود بعل «

 ؛مویلاو سمالا

 تناك ام .مويلا هيف تحبصأ يذلا لکشلاب ةينغ تناك ام یسألاب اتفاحص

 لفحت تناك امو ضر ألا عاقب یتش يف نوبودنم اه نكي لو مخو ةروص ةفاحص

 نا يهو ةددحأو ةزیم ام ناك نکلو :فحصلا يف مولا اهؤرقن ىف ولا ةعساولا تايلعتلاب

 نوبتکی مهف ءابنوشيعي اوناك ين يلا ةريثو أا ريغ ىلع اوشيعي نأ نونمتي یشطع اوناک اهءاتك

 .بلقلا مدب نوبتکی ام رثکا

 ؟مکرظن ةهجو ام .سکعلا ما بدألا مدخن ةفاحصلا <«

 ايلا هل سلسب الو فرح هيتاوي ال بيدألاف .يبحصلا ريغ بيدألا نأ فورعملا -

 وم اذه باج لإ ناو تعرق عساف مج يه ایت اذإ الإ بتکی ایف
 ۷ء و



 نأ هزجعب ال وهف «ينحصلا ىلع طرشي ام اذه يف سیلو ةابحلا يف هتالعافت عم ًاقداص

 نآ الإ همه ال هردصم ءارو يرحب وهو ربا غوصي ناو ةبخاصلا ءاوجألا يف بتكي
 عمو .ىغولا تاحاس يف لوبطلا يود عامسألا يف يودي بولسأ يف ةخراص هنالك نوكت

 رثكأ نأ ملعت نأ كيسحو «ًايفحص نوکی نأل حلصي ال بيدألا نإ : لوقأ ال اذه

 هتفرح يف نکمتلا ينحصلاف اذه عم نكلو ءابدألاب ةطونم ةيبرعلا دالبلا يف انفحص
 اهدحألا ىنغ الف ةماعلا ةمدخلا اما .بتكي ام قمني بيدأ نم ةفاحصلل عفنأ نوكيس

 .رخآلا نع

 يف ارود تدأ اهنأ نوعقونت لهف .. بدألا ءارثإ يف ارد تاعماجلا ضعب تبعل ٠
 ؟لامخا اذه

 دف مولا نم نواب ةرخاز تابتكم تاع دق يهف .. هتميق هل رود هنا معن -
 اس ةعدق رئاحذل روصب ظفتحتو .. عيمج يف بدألا مدخي رثأ لكب منبت يهو ..

 سردتف اهدالب يف ةماهلا نوؤشلا ۳ ةيمهأ يطعت هفن تفولا يف يهو .. سانلا
 ..ابنانو ةايحلا ينرل مزلب ام لك يف بر يطعنو اندالب يف ةعئاشلا راكفألا تارشع

 ؟نونوکیس نم .. ةرئاجلا ىلع لوصحلل ةئالث حيشرتل ةصرف متيِطعأ ول

 نكلو .. مهءامسأ ددحأو مييلإ رظنأ تنك ول ايك .. ةثالث نم رثكأ نآلا يمامأ -
 ةثيه نم دب ال لب .. دحاو يأر اب ذخألل نكي الو .. ةلوهسلا هذهب تسيل ةلأسملا

 يف حجانلل اهلغآ عمتجیل تاوصألا ذحؤت مث .. ججحلا زربتو ءارالا اهيف لوادتت

 . تیوصتلا

 یدم يأ ىلإو ةفاقثلا رشن ةيحان نم ةكلمملا يف ةيبدألا ةكرحلل مکمییقت وه ام «
 ؟ةصصختم ةيفاقث ةلع ىلإ ةجاح يف نح

 ةوطخ اذه ةبسنلاب ىهف .. نرق ثلث ىلع اهرمع ديزي ال اندالب يف ةيبدألا ةكرحلا م

 .. هانققح اه دعب اهؤارق عنتقي مل انتکلم جراخ دالبلا رثكأ نأ ةلأسملا نکلو .. اتمیق اه

 ام كلذ ليس يق لذبت ملو . . رشنلا لئاسوب نعن مل نحف .. نيروذعم اوناك مهلعلو

 يف عيزوتلاو رشنلا تاكرش ضعب تأشن دقو مويلا دعبتسآ ال ىنكلو .. اندوجو تبثي

 .يردي ۷ نم انتاوصأ مسيل ةلرحتت انعرش ا نوكن نأ ادال
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 «زوفلا دعب هلروعش امو ؛تحیشرت ةيادب اند نأ دون ه

 نأ لا . طوقسلا وأ حاجنلاب قلعتي ءيش يدلخب ردي مل هنإ ذإ كبذكأ ال

 ضابرلا يف ماكدلا اذاو قدي نوفيلتلا سرج داف نویی عم بان تريس لل تاك

 يف ينداعك نكلو هنأ ي ركذيو . ۱ بدلا ةرئاج ىف يحجاتلا دح | يننآ يناعي

 تشع لحجر يل أ يف صخلتیف يروعش امأ .. همسأ نم فرح ركذ عيطتسأ ال نايسنلا

 ىلع دوهحلا هذه يل ردقب نم مویلا تدجو اذإف لقلا دوهج نم تعطتسا ام لذبأ ينايح
 .ىلبق نم رکشلا اهيلع قحتسي ةنم كلتف .. الق

 ؟مهه ريغ مآ مهم كرظن يي ةرئاجلل ةبسنلاب نسلا لماع ¢

 .. بابشلا وا أ ةعوخيشلاب ةدوجلل ع الايك. نسل ةزئاجل ةقالع ال نأ يف

 .نيمللا

 يف مكبأر امو .. مكحرسم نع اذام .. حراسم دوجو ةرورضب يدان نم نودعت
 ؟يدوعسلا حرسلاو يعماخا عرسملا

 ةمركملا ةكمب يل حرسم سيسأت تلواح اذهو .. حراسم ان نوكت نأ نم أ تنك

 تحتقو .. مويلا ىلإ متاق وهو حرسملا تينب مث .. هتبلط نأ دعب نذالا تسلست دقو ..

 ءانثأ لاير ۲۰۰ ىضاقتي مهنم درفلا نأك .. بابشلا نم ريثك ابب قحتلا ةسردم ليثمتلل
 .. ليثقلا نفل مزاي اع لك حرسملل تايعو .. ليثمتلل ةذتاساو اجرخم تمدخعتساو ملعتلا

 . دقو مويلا یتکلو .. تلجأت وأ تفقو ىتح ةركفلا نود اوفقو اندنع نيظفاحلا نكلو

 حراسم عم يناش كلذك .. ميدق طاشن فاثنتسا يف يل لمأ الف يل نسلا تمدقت

 ىلع يندعاست ال يتحص نأل اهروضحل ليمأ ال بابشلا ةياعر وأ سرادملا وأ تاعماجلا

 .اهنايشغ

 ؟ةيبدألا ةحاسلل زفاحک ةيريدقتلا ةزئاجلا دوجو ىلع مكقيلعت ام <«

 ال اریدقت ناکو لو ىتح .. ةيبدألا ! ةحاسلا يف كلش نود زفاح هدحو ريدقتلا نالعإ

 .غلبأ نوکیسف لالا همعد اذإ امأ .. لام همعدي
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 ؟ءاقللا مانع يف ةريخأ ةملك ء

 ىتح همدخ يذلا حلا نأ ىسني ال نأ ىعماجلا بابشلا ىلإ ءاجر یه یتملک ۔

 لمعلل هتشبن ليبس يف ًادج ريثكلاو ريثكلا تلذب ىلا هتمأ نأو ء هتمأ لاما دقعم مبصأ

 نود فوفصلا ماما هقيرط ذخاب ناو لان اب عنقي الا هنم رظتنت مويلا يه يدايقلا

 نايلعلا لئاو ه۹ ١/ ٤١4 /۲۷ :ةعماخا ةلاسرد

 !؟ .كرظن يف ةزئاجلا هلثمت يذلا ام .. دمحأ ذاتسأ +
 هذه ىيقحأ نوري نولوؤسملا ناك اذاف «يدالب ليبس يف لقملا دهج لذبأ تشع -

 ىلع بيرغب سيل اذهو «تييح ام ريخ مه اهركذأ ةيئاسنإو مهنم فطلت اذهف ةزئاجلا
 ةكلمملا سسؤم مایا نم عردق دهع نم ةيعرلل يعارلا ريدقت فرعأف يدالب يف نيلوؤسملا

 ..هار هللا بيط زيزعلا دبع كاملا هل روفغملا ةلالج

 (يعوبسألا ضايرلا - بادأ)

 ؟..يئاسن رصنع نودب حرسملا موقي نأ نكمي له «
 ءاه مسا ال ةأرما نودب ةصقو «روحلا يهف «يئاسن رصنع نودب موقي ال حرسملا -

 . ظفاحم انعستمم نأل حرسملا مجنب نأ هنأ لوقأ كلذ ىلعو

 (مويلا ةديرج  دبرملا)

 دمحو سيمخ ني هللادبع هئالمز لثم فیرعتلا نع ةينغ ةيصخش يعابسلا دمحأ ذاتسألا
 ..رابکلا اتداور نم ابو رساجا

 حرسلاو ةفاحصلاو بدألا نع ثدحت .. ًاريثك ةفاحصلل يعايسلا ثدحت دقلو
 يعابسلا دمحأ نم رخآلا بناخا وه ام نکلو .. بناوخا هذهب هلاغتشا مكحب ةصقلاو
 ؟.بدألا نع ًاديعب «ناسنالا

 خیص) م راوخا اذه ناكو : ليخلا بودنم نهذ ف راد يذلا لاؤسلا ره !ذه
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 دمحا لوقي اذا .. بدألا انیب سيل ایاضقلا نم ريثك لوح حرسلاو (ةفاحصلا

 ۲ .بدألا نع ًاديعب يعابسلا

 .ءارقلل كسفن مدق ه
 .يعابسلا دمحم دمحا : مسالا

 .یعایسلا دمحا : ةرهشلا م

 نيعستلا ىلإ قبرطلا يف ..؟رمعلا ٠
 ؟بدألا ريغ اهتسرام لاعأ ۾

 يف ردصت تناك يتلا زاجحلا توص ةديرج يف ًاررحف ًاسردم ٍقابح تأدب ب

 ىرخأ ة ةره تدع 9 ةيلاثا ةرازوب ًاضتفم تلقتا مث مث ؛اهريرحتل أير م تانيعبرألا

 لظو ةكم يف «ءارحب ىلإ ؛ةودنلا» تمضو ةودنلا ةديرج ام تردصأو ةعطم تسساف

 فحصلا هيف تلوحت يذلا مويلا ءاج نأ ىلإ (شيرق ةلجب) تردصأو .. (ةودنلا) مسا
 ؛خیراتا يف ةبمالسإلا داجألا ليثمت لمأ ىلع ًاحرسم ةكم يف تسسأ مث .. تاسسؤم ىلإ

 لباقم ًايرهش ابتار نوضاقتي اوناك بایشلا نم ريثك ابيلإ مضنا ليثقلا ملعتل ةسردم تاشنا

 ةیاور) تدلع اجر ترضحتسا اک .. ملعتلل ةذتاسأ ترضحتساو مهميلعت

 ىلع اوقفاوب .. اوأر ةكم يف نيظفاحلا نكلو (باذكلا ةملسمإ ةياورو (ةكم حیف

 عوضوملا ل اجأت ةموكمملا ت تأرو هعنم بلطب ةموكحلا اومدقتف ةكم يف حرسم سيسأت

 .مويلا ىلإ لجؤم وهو

 ۲ تجورت ىتع م

 . يي رمح نم نيالثلا خلبا نأ لبق 3

 یی 1 ان

 ؟ىلوألا رهم تعفد مك :٠

 .ًابهذ ينج ۳۰ يلاوح عيمجلل تعفد
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a؟كدالوأو  

 انسأ .. (ةماسأ) دحأو ةيناكلا نمو عنآلا ةحورتم .. ةدحاو لوألا نم تین ۳

 لع لصاح وغو (یهرز) روتکدلا ةريخألا نمو : ..دوعس كاملا ةعماج بادالا ةلکی

 بطلا ٤ هاروتكدلا

 ؟مهلبقتسم كدالوأل ترتخا له +

 نأ نود نکلو يار تیدبآ دق تک نأو مشوبل يدالوأ كرتأ تنك" ين أ عقاولا يق

 .بطلا ريهز راتیخأو ءبدألا ةماسا رانا اذلو اش ضرفآ

 ؟رود ةي ك ناک له كلئانبأ تاجوز رابتخا 4

 .رثکا ال حارتقا يل ناك نکلو .. هيف رود يل نكي مل -

 كبجعي يعاذإ جمانرب ٠
 ,ةکم يف ةعاذإلا انأدب ةتس نم دحاو يننأ مغر .. ةءارقلاب يتيلوغشمل .. عج ال

 .حارتقالا ىلع يیدعاست ةينهذ نآلا كلمأ ال -

 ؟لضفلا كعبذم +

 .یلیج نم مهلکو ؛ موراب نیست « يشرف نسج «يرشخز رهاذ « يواوز ماه

 ؟دبک يفويزفیلت جمانرب ٠

 ؟هحرشت يلوي زفيلت جمانرب 0

 ,ةیمالیس الا صصقلا س عومجملل ةسنلابو .. یبجعی هيفرتلاب ةقالع هل ءيش لك -

 ¢ اضفلا ينوب رفیلتلا ثلعبذم 0

 .كولضفم مهرثكأ ۳

 ؟نويزفيلتلا مأ ةعاذالا لضفت اما د



 ذا ٠
 .هارآ يننأل - 4

 ؟حرسلا مآ انیسلا لضفت ابیآ

 .حرسلا -

 ؟اذامل «
 .عقاوک ةايحلا .دهاشن اننأل _

 ؟لضفلا كلثمم ٠
 .يهو فسوي -

 ؟ةلضفملا كتل .

 .ةماح نتاف

 ؟اماردلا وأ ايديموكلا بحأ ايببأ ه
 .ناتنئالا -

 ؟اذالو +

2 

 .اهناوج لک نم ةايحلا قئاقح ىلع فرعتلا ىلإ ةجاح يف ناسنالا نأل _

 ؟هبح يحرسم رود +
 .ييبجعت يناحيرلا بيجن فقاوم رثكأ _

 ؟هلضفت ةينغأ رعاش ٠

 .ةعبير يلأ نب رمع -

 ؟اهبحت ةينغأ د

 .ربصلا كتميش عمدلا يصع لارا ب

 ؟ةلضفلا كتبرطم «
 .ةريغصلا ةاجتو .. موثلك مأ 5

 ؟لضفلا كبرطم ٠



 .هواح نسح) اندالب نمو .. باهولا دبع دمحم

 .يطابتسلا ضایر -

 ؟هاقیسول حاترت راقبسوم ه
 .باهولا هلی ےہ

 .ةيبرغلا مأ ةيقرشلا يقيسولا لضفت ایهیآ ٠

 .ةيقرشلا -
 ؟اذامو 5

> 

 .رعاشملا يقرت ةيقرشلاو .. ةيبرغلا بحأ ال

 ؟ةلضفلا كتلكأ «

 ..نايبر .. زر - مهلا لهس ناك الك ًالاح

 ؟لضفملا كيبورشم نإ

 ,ءالل -

 ؟رهسلا بحن له +
 .انایحآ

 ادام «

 .قرأ يدنع نوكي ًانايحأو .. طقف ةءارقلل -

 ؟هنع اذام نييضدتلا ء

 س يناعآ لازآ الو طقف روهش ٩ ذنم هتکرتو .. ماع نيتس نم رثكأ تنو -
 . هلک اشم

 ؟تالسرلا بحت له +
 اج -
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 ؟یلتالحر نسحأ »

 نطنشاو لثم ةيكيرمألا ندلا ضعبو ةيروألاو ةيبرعلا دالبلا رثكأ ىلإ تلحر -

 .ىرخألا دالبلا ضعبو كرويوينو

 ؟باش تنأو اهترز ول ینمتت دلب ٠
 ,(..دوعي بابشلا تيلو) .. ياواهو جنوک حنوهو - ایسا قرش بونج

 ؟ةيلخخادلا تاللحرلاو 3

 .لازیجو راست س

 ؟ةيعاجلا مآ ةيدرفلا تالحرلا بحت ٠

 .تایسرلا نع ادعب مجتسأل ةيدرفلا بحأ 5

 ؟ ةضايرلا بحت له +

 .اهضعب بحأ يابش يف تنك .. معن -

 ؟اذالو .٠
 .تيغلا مث ىتف اناو ةيمشاحلا ةموكحلا رصع نم سردت تناك

 ؟ةضايرلا ىلع كدالوأ عجشت له ٠

 م ۳۹

 ؟كنایح يف ةضايرلا تلواز له +

 .سرادلا يف اهتلواز -

 .هعجشت يذلا يدانلآ وه ام »

 امت ىلا ةيعللا یه ام

 .ةيبعش تابعت

 ؟ةضايرلا يف ام لمجأ «

 بوجع



 .مسجلا يوقت س

 ؟ةضايرلا يف ام أوسأ ٠
 .رورسغلا 9

 ؟لجرلا يف كبجعي اذام +

 . ةفطع و هتیئاسنا و هقدصو هص العنا 55

 ؟لجرلا يف كيجعي ال يذلا ام <
 ,هبذكو ,. هلاذخما

 ؟ةأرملا ف كبجعب اذام +
 .اهلقعو .. اهلاجو اهثونأو اقر

 ؟قأرلا يف كبجعي ال يذلا ام ٠
 .اهفارساو .. اهتانح ةلقو .. اهناجرتساو .. اهتوشحخ ب

 ؟بابشلا يف كيجعي اذام ه
 .ةريرسلا فيظن .. حلاصلا .. يتلا -

 .بایشلا ف كيجعي ال يذلا ام +

 ؟بحلا ف كلبجعب يذلا ام +

 .قدصلاو ... صالخالاو ةحارصلا بم

 ؟بحلا يف كيجعي ال يذلا ام «
 .ةينانألا -

 ؟بدألا ريغ كتاياوه ه
 .تالحرلاو .. قرولا باعلأ صعب

 ؟بدألا ريغ يف أرقت نأ بحت نمل ٠
۷۵ 



 . ينزاملاو يطولفتلا راثآو .. نومضلا حضاو .. ةرابعلا سلس بتاک لک

 ؟كغارف تقو يف لعفت اذام د

 .مونلاو ةءارقلا _

 ؟مزاشعلاو لؤافتلاب كيأر ام ٠
 الاد لئافتمو .. ًاريثك مؤاشتلا ىلإ ليمأ ال

 ؟ةلمضفملا دلت

 .(هللا معه نکا

 ۲4 تضرعت يذلا جرطا فقولا وه ام ,

 .نالا اهرکذآ ال .. ةزيثك فقاوم -

 ؟اهءدهت نملف درولا نم تاقاط ثالث كيدي نيب تناك اذإ ه

 بأدب لمعي هنأل زيزعلا دبع نب دهف ىدفملا كلملا ةلالجل ايدهأ ىلوألا ةقابلا -

 .هاطح نملاب ددسو هللا هقفو .. ةبيبحلا اندالب ةحلصم

 سيئرلا زيزعلا دبع نب دهف نب لصيف ريمألا يكللا ومسلا بحاصل .. ةيناثلا ةقابلا -

 ,تایشلاو هةفاشنلا ةمدج يف ةئيمتسع ًادوهج لذي هنأل بایشلا ةياعرل ماعلا

 بدألاب لخألا ةيلوئسم عقت مهقتاع ىلع هنأل نابشلا ءابدألل .. ةثلاثلا ةقابلا -

 .امهريوطتو ثارثلاو

 يعابسلا دمحأ 22 ه1404/9/997 :ليحلا»
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 يف ةيربدقتلا ةلودلا ةزئاج هحنم ةيسانع هروعش نع اربعم رساجلا دمح ذاتسألا لاق

 : بدألا

 نأل مدقتلا لیس يف ةحيحصلا ة ةهجولا هجتن بدألا ردقت امدنع ةعركلا انتلود نإ

 يف ةرثأو هجاتنإو ركفلا ةميق كردت م نم اهفادهأ غلبت نأ نکع ال مالا نم ةمأ بأ

 ريوصت قدصأ مثألا ةلاح روصب رکفلا رهاظم نم رهظم ىوس بدألا امو ةماعلا ةايحلا

 اهريسو اهتلزنم فرعت يكل هوجولا حضوأ ىلع اهتروص اه حضتت نأ ىلإ ةجاحب ةما لكو
 . .ملاعلا ما نيب

 نم ذختت اهدنع ةلودلاو هيناعم عسوأب عفانلا يركفل جاتن الل ریدقت وه بدألا ريدقتو

 دقف مهريغ ىلع اوزرب دق ةئالثلا ءالؤه نأ اذه ینعم سیل بدألا مركتل امر ءابدأ ةثالث

 ال اذفو ءةيبدألا , يحاونلا لكل اهفو کا دوم ًاقمعتو زور رثكأ مه نم مهريغ دجوب

 هذه يف ًاميمج ءابدألل ًازمر مهرابتعا نم رثك أ عیدلوتا ال ريدقت نم ذختي نأ يشب

 .داللا

 ملعلا ردقي يذلا كلما ةلالج اهسأر ىلعو ةلودلا نم دومحما هاجنالا اذه نا مث

 اهنيب نمو ةيركفلا يحاونلاب لصتت ىرخأ رومأ ىلإ ةوطح ربتعي ةميق نم بدألل ام كرديو
 هم هقحتمت أم ةمركلا هذه نولباق مهو ءابدألا نم ةبيزنلا مالقألا ةلمحو : بدألا

 هب

 ةعركلا مهتلود نم دیزلا ىلإ نوعلطتب لضفلاب فارتعالاو ريدقتلا

 :دالبلا»

 یوس نآلا اه ثبدح ال ءةيدوعسلا ةيرعلا ةكلمملا يف ةيركفلاو : ةيبدألا طاسوألا

 ةلودلا ةزئاج اهیرکفمو اهئايدأ رابك نم ةثالث تحنم يتلا ةميركلا ةتفللا كلت نع ثيدحلا

 .ةفاقثلاو سا ادا
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 ًافارتعا ميركتلا اذه ءيحي ثيح ءاهحنم درج نم ريثكب عورآ ةزئاجلا ءارو ینعلاف
 هلعج لجأ نمو دلبلا اذه ثارث ىلع ظافحلا لجأ نع مهركف ةراصعب اومهسأ لاجرل

 .هنأشو هردق هلو «ةمدقتملا ملاعلا تاراضح طسو

 خيرات تضرعتساو .ثدحلا اذهل اهتاحفص تالحملاو فحصلا عيمج تدرفأ دقو

 ددصب انه اسلو .يأرلاو ةملكلا لاحم يف مهتقارعو مهتلاصأب دهش يذلا ةثالثلا ءابدألا

 ادحاو اتر انکل کل «لیوطلا مهخيراتو مهتايادب نع ثدحتلل وأ ءالؤه تاز اعغال ضرعتلا

 .ءاقللا اذه هعم انل ناكو .هتلباقل ةصرفلا اف تحيتأ مم

 يف اندرأ .رساجلا دمح خيشلا «ةيبرعلا ةريزجلا يف ملقلا ةقلاع دحأ مويلا فيض

 هتاباتك تحنمو ريثكلا ءيشلا رمعلاو ةناكملا نم غلب يذلا وهو هروعش سملن نأ ةيادبلا

 هسفن يف ةزئاما كلت عقول ناك نكل .مرکت رخ هراز دلب لك يف مرکز ةديدع زئاوج
 .هسانو هلهأ نم ةرم لوأل تءاج األ ةبيجع ةحرف

 : رساحلا !نخیش لوقب -

 انأو هب ةباتكلا يل تماقتساو اقا تكسمأ دنم يننأل خلا اذهب أجافأ ۸ ءةقيقح

 رکفلاو ةفيظنلا ةملكلل نأب سحا ينلعجي ام ریدقتلا نم يدالب يف ءارقلا عيمج نم دجأ

 عتمتي نأ بحي ًاطاوم يتفصب ال ةلودلا فطعب عتمتأ انأف رحنا رم أو .اهردقب نم موقلا

 يكل يدهج ىعسأ يرابتعاب كلذ ىلإ ةفاضالاب نكلو هتلود نم فطعلا يحاون میمج

 .املأ وأ ًالمأ هنع اوريعي نأ نودیرب نطولا ءانبأ نأب سحأ اع يتملكي ربعأ

 هكردأ ءيشل ًاريرقت هلوقأ امنإو بدألا ةفص نم ىلع ضي اب ًازازتعا كلذ لوقأ ال
 يف مهسفنأ اوعضو ثيح لاجرلا عضتو هلمع لماع لكل ر ردقت ةعرکلا !نتمأف سس

 يأ هل عقوتلا ةلباقم راس رمآ لک لباقآ يندجت تنأف اذه « ؛ مهلاعأ مه ایت يتلا ةلزن

 .اهعيبط زواجتت ساسحالا نم عفاودب سحأ وأ رثانآ وأ وهزأ نأ نودب

 يلا ةيادبلا يه :سیمح نباو يعابسلاو كميركتي ةميركلا ةتفللا هذه انربتعا نأ ما

 ؟مكرظن ةهجو نم تاوطخلا كلت يه اف ءمهأ تاوطخ اهعبتت
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 ءالؤه هيلإ حمطب ام لك وه ءابدألا نم ددعل ةلودلا ریدقت ربتعن نأ أطخلا نم -

 لث ال فورعم وه اک زمرلاو مهريغل ازمر !وربتعا ناو ءابدألا ءالؤه نأ افوآ .باسأل
 اوربتعا نم قحأ وه نم ءابدألا نيب نم نوكي دق كش نودب نكلو هسفن ءيشلا ةقيقح

 ,ارمر

 لک يه ةيدالا ةيحانلا تأ روصتن نأ ًاطخلا نم «ءابدالاو بدألا نأ يناثلا رمألا

 وكشب ابیدآ اندالب يف دجت ال تنأف .هومنو بدألا ةوقل كرح لا روح ا اهنأو مهئايح يف ءيش
 ال ًاييدأ دجت الو يبدألا هجاتنإ زاربإ ىلع ردقب ال ًايدأ اندالب يف دجت الو ءةفافلاو قالمالا
 داونو تاعماجک ةيفاقث لئاسوو بتك نم هبذأ دفاور هتم دمتسي ام ىلع لوصحلا عيطتسي

 .ةععومسمو هرم تاعادا و

 لطخ نم سيل هلعلو ؛ اندالب 5 بدألا | ةابح 5 «يش لك يه ةدالا تسلق نذإ

 زفاوحلا نم سویا نأ يأ نامأوت سؤبلاو بدألا نأ نم نیمدقنلا نع رثؤي ام لوقلا

 .بیدالا ةا يف رث 00 رت يلا ةيسفنلا

 تناك ناو زئاكر ىلع موقت ةمأ لك يف بدألا ةايح نأ ىلإ مدقت ام لك نم صلخأ

 ًاماتهأ لات نأب ةريدج ةيوق مئاعد اه نأ الا اهدفاور نم يونعملا ريدقتلاو اهادحإ ةداملا

 .ةياعرو

 ةيدنأ نم بدألا رهاظم عيمج - ىلع فرشت ءايدألل ةطبار دوجو ماعدلا هذه لوأ ۽

 تدألاب لصتي م لكب ةماع ةقيعب مامهالاو ةيدنألل ءاسؤرو ءاضعأ رابتخاو تافلؤمو

 نمو اندالب يف بدألا رهاظم نم رهظم لك ىلع ماتلا فارشإلا ةطبارلا هذ نوكي ثيحح

 .ةفاحصلا كلذ

 نم ةرثكل ملاعملا حض ناو ريغ رهظم اندالب يف بدألل يناقتثا رهظملا نأ : ةبناثلا ٠

 تاعماخلا لاجر ءانثتساب - اندالب يف ركفلاو .ءايعدألا ءالؤه جاتنإ ةثكلو بدألا يعدي
 جر اف عجرم اذه لعل ؛ هملاعم حضتت م ركفلا اذه - مهلفشي ام مهلاعأ نم محل نيذلا

 الهو , تدالاة ةادش دنع ةسرعلا ةفاقثلا فعض اهمهآ نم ةريثشك تارثؤم نإ بابسألا نم

 وهو اه ةفيحص يف هسا زربپ نأ مهدحأ ثیلب ال نيذلا ةادشلا ءالوه دنع رمتسپ فعضلا
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 ليختي نأ ثبلي ال مث ةفيحصلا كلت يف «هلمع ابیلع اهضرفپ ةقيض ةرثاد يف رصحنم

 .ازراب ایدا هسقت

 نکلو ةحساولا ةيفاقثلاو ةينفلا ةردقلا مهصقتت م بدألا ءايعدأ نم ین كانه

 ةايحل ةقداص ةروص نوكي نأ بجي بدألا نأ كاردإ وه وه اذه نم مهآ ءيش مهصقنب

 ةفرحلا هذه ةماركب نيسي ءابدألا نم عونلا اذه نكلو ليلضت الو فييزت نودب ةمألا

 ىلع رطخأ مه ءالؤهو قافنلاو ريرغتلاو عادخلل ةئيسو هملق نم ذختيف ءاييلإ يمتي يلا

 يف مه عقوي ام مهزوربو ةفرحلا هذهب مهسرمتو مهئاكذ نم مهل نأل لوألا عونلا نم ةمألا

 عونلا اذه نأ ًاقح هل فسْؤي امو .مييرام كاردإ نود لوحي ام ةلزنملا نم سوفنلا ضعب
 ماعلا دالب نم ريثك هب يلتبا اك دالبلا هذه هب تيلتبا دق ءابدألا نم دعي نم ريخألا

 راشتناب دهعلا ةقيدح لازتال لا اندالب يف ةفاقثلا فعض بیسب هرش ىرشتساو ىرخألا

 ۱ .ايلعلا تاساردلا يف ةصاخو میم

 ؟ةيمارتملا هقطانمو دلبلا اذه خيراتب مکتیحا نم مایهالا اذه لک اذان ٠

 هیلعو يذغ هبو قلخخ ذنم نطولا اذه بارتب طبترم وهو «هلطو نم مزج هولا ج

 هب ةياتعلاف ندا .نطولا اذه بارت ةقيمع روذج تاذ هرعاشعو ةسيساحسأ عیمجف .شیعب

 ماهالا ىلإ عیطتسا ام ردقب هجنأ نأ ةبارغ الف ای هلا طق ناسإلا می يف «ين

 عيطتسأ ام فرعأ نأو اهتارذ نم ةرذ يتب سحأ يتلا ضرألا هذه لصتي ام ةساردب

 .اهاوحأ نم هتفرعم

 دحإ ءرملا نطوم ةسارد يث قمعتلا ةليسو ءرخآ رمأو «ةعادبلاب كردم رمأ اذه

 ىلع موقت ناسنالا ةايحو ضرالا هذه ناکس نيب ةلصلا يوقت يتلا ةيوقلا لئاسولا

 دقف ىتمو ««يش لك يف نواعتلا ىلع لمح ىنعم وأ يخاتلا ىلعو براقتلا ىلعو ىلصاوتلا

 .ةيحصلا ةايحلا هيف تدقف عمتجم يأ دارفأ نيب نواعتلا

 نع ةديعب یرعآ دالبب اریبک اماّيهأ نومتهم انبابش نم ًاريثك تیر ثلاث رمأو

 نع هنوفرعی ام رثكأ ةيفارشجلا اهعاضوأ نم نوفرعیو اهلاوحأ فلت نوسردیف < مهد الب

 هسفن فرعي نأ بحي ءرلاف ءالقع مقتسي هنأ دقتعأ ال رمأ ثاش نودب اذهو ۽ : مهدالب

 .مولعلا عيمج نم هب ةطاحإلا عيطتسي اج طیحم ىتح هفراعم مستتل كلذ دعب مث الو
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 اهب كلراشت تافصب نکلو اهريغ نم اهزيمت تازیب لوقآ ال - عتمتت اندالب نإ مث
 مهسفنآ دالبلا هذه ءانبا نم ريثك دنع الوهجم لازیام تافصلا هذه نمو ,یرخالا دالبلا

 رطقلا يف ةحايسلا نک اما نعو ةينالعلا دالبلا يف ةورثلا عبانم نع نولدحتي مهدجتف

 مهو ينالقلا رحبلا نم برقي ام وا ةينالفلا ةريزجلا يف ةيراجلا ةيندعملا هایلا نعو ينالفلا

 ال ام كلذ لك نم ابف اوأرل اهمهف قح مهدالب اومهف ول حضوأ ىنعمب وأ رظنلا اونعمأ ول
 .هتيافكب نكلو هزایتماب لوقأ

 نم ركفلا ووذ هب :fe نأ بحي ام لوأ نأ تیر ىرخأ بابسألو بايسألا تالل

 هلعجت يتلا ةيسفنلا زفاوحلا ثعب لب «هضرأب ناسنالا ةلص ةيوفت وه نيثحابو ءابدأو ءاملع
 .ةيدحملا ةعفانلا هئابح مئاعد نم اب هطابترا نأو ضرألا هذه نم قلخ هنأب سحي

 نم الع فرعتن نأ دیرنف ءةلودلا ةزئاج كعم احنم .سیمخ نباو يعابسلا ٠

 !؟برد قيفرو ةملك لیمز رظن ةهجو
 ناو يتذتاسأ نم هدعآ يعابسلا دمحأ ذاتسألا نأ كل تلق اذإ برغتست دق

 اظوم تنك اهدعب مث ةمركملا ةكم يف يدوعسلا دهعملا يف ًابلاط تنك دف « هنع معلا قلت

 هبولسأ يف دجأ تنكو انفحص يف يعابسلا هرشنی ام أرقأ | تنکف « عبیو ةدجو ةكم ف

 يف زربت نأ لق تافصلا كلتو .ةحارصلا ىلا ًاعوزنو ةيرح هراكفأ يف دجأو ةفارطو ةايح

 ىلإ ةوعدلا ك ةفاحصلا يف ادئار ربعي يعابسلا نإ م «يضاملا انليج ءابدأ هبتکی ین

 زربآ لعلو .ًاسردم تنك اًنبح اهتسرد بتک تافلؤم هل ًاضيأ ملعتلا لاحم ينو ءةأرلا علت

 ةباحرب كيأر كنم لبقتي يذلا عساولا هركفو ةحرلا هتيصخش يعابسلا اهب فصتي ةزيم

 ىهتنمب جرخأ لب هنم ًارثأتم تجرخف يأر يف هتشقان يننأ ركذأ ال .هتفلاخ ناو ردص
 .انيفقتم نيب اهدمت نأ لق ةفص هذهو «نيفلتع انك ناو ءاضرلا

 فورظلا بعصأ يف يل هتكراشمب تدعس دقف « سيمخ نب هللادبع ذاتسألا يخأ امأ

 عبط ىلإ فورظلا ينترطضاو ةعب رشلا ةيلك يف اًيلاط ناك دقف ءةماعلا ةلج تأشنأ امدنع

 نوع ريخ ناكف اهعبط نلع فارشإلا هبلإ تلكوف «ةكمب ةيدوعسلا:دالبلا ةعبطم يف ةلجما
 عباطم) اهتأشنأ يتلا عباطملا يف اهعبطب ماقو ةريزجلا ةلحم ردصأق اننيب ةلصلا تيوق مث .يل

 .ةئيدملا هذه يف تشثنآ ةعبطم لوأ (ضاايرلا
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 ةركف ىلإ توعد الو .ةعتملا هتالاقم نم ضیفب (ةماعلا) اهلبقو (برعلار دمي ناك مث
 قلعتملا مسقلاب ءارقلا عتمأ نم لوأ ناكو نيعراسملا لوأ ناك اندالبل ينارغج مجعم ءاشنإ
 يبعشلا بدألا) هباتكف .يبعشلا بدألا ةسارد يف ةداير هللادبع ذاتسأللو .ةماعلا دالبب
 نيب زاحنا) هباتک مث : بدألا يم عونلا اذهل ةساردلا رداصم نم ريتعب (برعلا ةريزج يف

 يف دجوت نأ لق بولسألا يف ةغالبو فصو ةقدو ةفرعم قمع ىلع لدب (زاجحلاو ةماعلا
 .انئابدأ تاباتک نم ريثك

 داور نم ربتعي وهو يأرلا ةلاصأ الو عاتمإلا اهصقنب ال تافلؤم نیلأتلا لاحم يف هلو
 ءارعشل رثام ىلع عالطالا يعساو نمو دالبلا ءارعش نمو ىلسولا ةقطنملا يف ةفاحصلا
 , هتقادصب زتعأ مرک قيدص وهف كلذ لک یوفو .راعشأ نم نييبعشلا دالبلا

 فسوپ دمحا م۱۹۸۳/۹/۲۲ طسوألا قرشلا

 ةيادبلا يف فرعن نكن و .. رساج ا دمح خيشلا لزنم ىلإ لصن نأ لبق تک انبعت
 . .ةرساجلا لمح خيشلا» مسا نولمع ةيقطنلا سفن ف صاخشأ ةدع كاه نآ

 اذه ناکو .. دوصقلا انخیش رساحلا دمح فاتسالا تيب يف انك ةرشاعلا مات فو

 . .ءاقللا

 !؟مکنع ةرصتخم ةمجرت ىلع لوصخا اننكمب له ءهتلأس ةيادبلا يف ۰
 _مماج لآ رساج نب دی نب دیس یم ۳

 .ه ۱۳۲۸ بیرقتلا هجو ىلع ةدالولا خيرات

 عقب ملقالا اذهو .. رسلا ملقإ نم «دوربلا» ىعدت ةريفص ةيرق يف ةدالولا ناكم
 كلذ لثم مصقلا نو اليكم ٠ برقي ا مشولا نع دعبيف .. . مصقلا لايشو مشولا برق

 هضرأ ةثارل نیحالفلا تفاهتو ههايم ةرازغب ةريخألا همايأ يف رهتشا ملقالا اذهو ..
 تاورضتملا تالوصح نم ريثك هيف حبصأو . . ًادج ةعساو عرازم هيف تحبصأف اهتیوصخ

 كلذ نم يأت .. ضايرلا ةنيدم اهب لومت ييلا ةيفيصلا تاجتنملا نم اهب قلعتي امو
 . .ملقالا

 هك



 هفزر * هيلع ردق نم حالق يدلاو ريقف تيب يف تأشن ثيح .. لوألا ينأشن نع اذه

 ا اذه انمهي ال .. ةسيعت ةايح تناك نامزلا نم نرق فصن لبق نيحالفلا ةايحو ..

 .. ًارظن مركلا نآرقلا تارقو فور تفرعو ةيرقلا باتك یدل ماعلا تا

 تی ثيح ىلوألا يتلحر هذه تناکو ه ۱۳۶۱ ةتس يف ضایرلا ىلإ ترفاس كلذ

 ىلع ةساردلا تلصاوف ه ۱۳4۷ ةنس ىرخأ ةرم تدع مث ةيبرعلاو ةينيدلا مولعلا ضعب
 تلمكأو . . ًالاط ةمركملا ةكمب يدوعسلا دهعملا تلخد ه ۱۳۸۹ ةنس يف .. خئاشلا دي
 لمعلا بغرأ را دهعلا نم تجرخت نأ دعبو يعرشلا ءاضقلا مسق يف ًاصصختم ةسار ردلا

 عیب ةسردع ًامردم يجرخت دعب لمع لوأ تلمعف .. يلعتلا يف تلمع لب ءاضقلا ي

 انس لإ ادق . . ريدملل ًاتواعف ًاسردم ةسردلا كلت يف تيقبو ه ۱۳۵۳ ةنس ةيئادتبالا

 اضقلا يف تثكمو اهيحاونو ءابضب زاجحلا لامشب ًابضاق يندارإ مغرب تاقنف ه ۷
 دمتعمل نواعم ةفيظو تيلوتو فراعلا يف لمعلا ىلإ تدعف هنم (تصاخت) ًاريخأو ةئس وحن
 نم ةرتف تيقب .. هللا همحر فيصن دمحم خيشلا نب رمع ذاتسألا وهو ةدج يف فراعملا
 . كلذ ناكو ةساردلل ةرهاقلا يف ةيملعلا ةثعبلاب يقاحلا فراعلا نم تبلط مث نمزلا

 ةيلاعلا برحلا تماق .. ةيرصملا ةعماجلا يف بادآلا ةيلكب قحتلا نم لوأ كانه تنكف

 ةدوعلا بغر نم مهضعب داعو برا ببسب مینیب نم انأو اهتثعي ةم أ تعدف ..
 فراعملا يف تلمعف تدع .. بادآلا ةيلك يف يئسارد لمكأ مل اذببو دعأ مل يننكلو

 ةبقارل اسيئر تنيع مث ًاسردم دهعملا ةسردم يقو تاثعبلا ريضحت ةسردم يف مث ءاسحألاب

 فیل ًاريدم تنيع ده ۱۳۹۷ ةنس يفو نمزلا نم ةرثف اهيف تيقبو نارهظلا يف ىلعتلا
 دارأ امدنع مهاربا نب دمحم حيشلا ةنواعمل يكلم رمأب تلقن مت نیتنس يلاوح تثبقبو دج

 مولعلاو ةيبرعلا ةغللا ييلكل ًاريدم تنك ىتح امف تلمعف ةينيدلا دهاعلا ءىشني نأ

 هذه يت .. ةيمالسالا دوعس نب دمحم مامالا ةعماجل ةاوت دعب ايف انحبصأ نیتللا ةعب رشلا

 ضايرلا عباطم مساب تفرع ضايرلا يف ةعبطم لوأ تاشناف ةفاحصلا ىلإ تهجا ةرئفلا
 يف ةديرج لوأ تأشنأ مث .. ةةماهلاو ةلجم مساب تفرع ضايرلا يف ةلجم لوأ تأشنأو

 اهردصأ نأ لمأ ىلع ةيعوبسأ ةديرج ىلإ ةلحم نم اهتلوح يلا ةماعلا ةديرج يه ضايرلا
 تناك يلا يتفيحص يلا تعجرأف ةيفحصلا تاسسؤملا ماظن ءاج كلذ دعب م. . ةیموب

 ردصت يلا ةيفحصلا ةماعلا ةسسؤم يه ةسسؤم لوتأ نأب ةزاجالا تحنمو ينم تردوص
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 تیلطف ةيفحصلا تاسسؤملا دهع يف لمعلا يل قري ملف .. ضایرث ةديرجو ةماعلا ةلج
 وحن نآلا اهم ردص يلا برعلا هل تردصأف كلذ ناكف ةلحم رادصاب درفنآ نأب حامسلا

 كلذ لبقو .. اهرودص يلاوت ةلجن ٩ هذه لازتالو .. ةحشص لا ۱۸ براقب ام دلع ۸

 ..اندالب یفارغج مجعم دوجو ةرورضب ترکف دق تنك

 ةكلملا جراخ ندلا نم ريثك نع كئدحم نأ مهنم دحاولا نسحي انم نوفقثملاو انبابش
 . ًاباوج ريح الو ثعلتب اهارق نم ةيرق وأ ةكلمملا ندم ىدحإ نع هتلأس ول كتكلو ..
 یرقو ندم نم ةكلمملا ۲ ام لكل لماش ينجرات يفارغج مجعم فیلأتةرورض تیار كلذلو
 يف ماهسولل نيفقثملا يتاوخإ توعدو برعلا ةلحم يف ةركفلا ترشنو .. ةلوهام نكامأو

 نأ ناكف .. مد نس يا نع بكي دا کا ١ لمعلا اذه

 مجملا اذه نم نوکت نأ ةباجتسالا هذه رثآ نم ناکو ناوشالا نم ددع يل باجتسا

 يارغخا مجعملا» همسأ رصتخت مجعم رادصاب تق كلذ عمو .. !ادلح ١4 يف تعبط ةدام

 ةنيدل مما فلا ۱۰ نم رثک ال يوحمو تادلحم ةئالث يف عقب «ةيدوعسلا ةيبرعلا د

 ثحبلل ةماملا رادو امتوعد رشنلل اراد ءانثألا هذه يف تاشناو .. لوهأم لحلو ةيرقو

 قلعت يلا ةثيدحلاو ةميدقلا تاقلؤلاو تاعوبطلا نم ًاددع ترشن «رشنلاو ةمجرتلاو
 ةلح يف لمعلا لصاوأ لازآ الو .. يركفلا اهئارثبو اهبدأبو اهخيراتبو اندالب ةيفارغحي

 مجرم ىفوأ ربتعب باتك تاعوبطلا نم هترشن ام رخو .. ةماعلا راد يف رشنلا فو برعلا
 ؛ةمظعملا ةكم قيرطو جاملا رابخا يف ةمظنملا دئارفلا رردلا» همساو هرابخأو جحلا نع

 لها نم . . يليا يري رجلا يراصنالا رداقلا دبع نب دمحم نب رداقلا دبع خيشلا هفلؤمو

 يف عقب دلج لك ناخض نادلجم يبقحتب باتكلا اذه نم عبط دقو .. يرجه لا رشاعلا نرقلا

 بيرق ردصي نأ وجرأو عبطلا تحت باتكلا اذه نم ريخألا دل لاو ةحفص ۷۰۰ نم رثكأ

 اذه يف لعلو .. اهباسنأو لئابقلا خيراتب قلعتت ينلا تاساردلا ضعب تردصأ يننأ اک

 ..يايح لمح نع ةيافك

 ! ؟دمح خيش اب بدألل ةيريدقتلا ةلودلا ةزئاجت مكزوف ان ممملع یتم ۰

 ةلودلا نم عنمتأ انأو يسفن تفرع نأ ذنم يتنآ كلذ .. ريثطأ اذهب اجافأ مل انأ -

 نه ددع عم يلاعتداب رمأ نأ .. يل ريدقت ىعسا ناك زيزعلا دبع كلملا دهع يف ريدقتب
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 انلمكأ یتح انيقبو هتلالج ةقفن ىلع يدوعسلا دهملا ين دهعلا كلذ يف دالبلا بابش
 دهع يف مث .. ةمات تاقفتو ةوسكو نكس نم هيلإ حاتحن ام لكب ةلودلا موقت ؛ةساردلا

 . , ةيسأنم

 نم دجأو الإ ماركلا ول كالو نم دحأ هب ملع ناك افلزم تفل يننأ رکذآ الو
 ةثالثلا دحأ كنإ يل لبق امدنع ًاجافا ل ان ندا. . قحتسأ ام قوف هتياعرو هفطعو هريدقت

 ىعست ام لوأ ةلودلا نأ كردأ يننأل .. بدألل ةيريدقتلا ةلودلا ةزئاج نوحنمیس نيذلا

 وه هب ينعت نأ بحي ام مهأ نأ كردت ةلودلا نأ كردأو .. اهتمأو اهدالب ةحلصم وه هيلإ

 رثآ وه يذلا ملعلا .. ملعلا ساسأ ىلع موقت مألا ةايح نأل ةيركفلا ةيحانلاب ةلص هل ام
 ..حلاصلا لمعلا زربي ملعلا نعو .. ملسلا جتنلارکفلا راثا نم

 يف دوجولا يف لع ال سي امرا رد الو ملعلا ردقت الو ركفلا ردقت ال ةمأ ةيأ نذإ

 نأ كلذك برغتسأ مل اذفو .. كاردإلا دشا اذه كردت انتموكحو .. رضاحلا انرصع

 انبايحأف .. ىرخأ ةرظن ر مالا ۱ لإ تراظن يننأ ريغ .. ءايدألا ردقتس وأ تردق ةلودلآ

 .Î bl ةياغلا هورتعاو ةمقْلا هوريتعا .. هيف اوغلاب بناجلا اذه نع اوثدحت نیذلا نم

 ردقت امدنع ةلودلاف .. ام مظعأ وه ام ىلإ ةليسو هرتعأو اهدعب ام اه ةوطحخ هربتعاف

 اذه نکلو .. هيناعم عسوأب بدألا ردقت ًاقح يه دمحو سيمخ نب هللادبعو يعابسلا

 هل زومرملا ًامات ًايقيقح اليشم , لپ ال زر نأ فورعمو .. ًايزمرو ًايلكش ربتعب . . ريدقتلا

 ىوس هب تماق يذلا رمألا اذه امو اقح ديزملاو دیزلاب اهنم ممطن نحن ةيركلا انتلودو
 . .رمتس نأو لصارش نأو مہ نا لمان رمال ادت

 !؟راسلا ر با اله متيقلت فيك نكلو .. 5

 اذ هابنالا ةلاكو ٠ نم ةيقرب مت م ۱: يلاوئاقو فحصلا یدحل يف تنك ۳

 يتلا رومألا نم هربتعأ ينأل اذه لتم ىلإ ملطتلا دیدش .. لاقي حلاو تنك امو .. ربخلا
 دیر هرک د لباقي نأ رک ذب یو اهلمع ركذي نأ قحتست 2 ةعرکلا انتلود تناك ناو

 نأ ىلإ يتعفديو يهابتنا رصح ارم ةصاخ يل ةبسنلاب هريتعأ ال يننأ الإ .. نانتمالاو ركشلا
 !!بيدأ لكل ًاريدقتو ایر هرتعآ لپ قحتسي امم رثكأ يسفن يف همسجأ
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 نمض .. ةزئالا هدهب زوفلل مکحشر ًانيعم ًاطاشن كانه نأ دقتعت الأ .. نکلو ٠ء
 ! ؟ةديدعلا مکتطشنآ

 ةنس .ذنم انأ .. نییفحصلاو باتکلا مهنوعدت نيذلا ءالؤه نم يريغك انأ -
 ناك ءاوس ًايأر رساخللا دمی دجتو الإ ةفيححص لوانتت نأ لق انأو اذه كموي لا ھه ۹

 ..ًاحيحص وأ اف

 نأ يف ةبارغ يأ نرق فصن نم رثكأ ملقلا لمح ناسنإف .. نيرخآلا كراشأ انأ امنإ
 ۱ ..كلذ يف ةبارغ ال .. نيرخآلا هناوخإ عم نوکی

 ٠ ؟قر رئاجلا هذه ىلع لوصحا يف كنم ردجآ وه نم دجوب الأ كلأسأ يعد نذإء 1

 نأ دقتعا ىنتكل رخآ رمال وأ ةغلابم افوقا الو .. معن لوقيو .. (ساح الاب بيجو ب

 ةثالثلا خويشلا ءالؤه نم ردقأ وه نم انبابش يف نأ ربتعأو .. ينم ردقأ وه نم كانه
 ءالؤهو ةيابن هل ةايحلا هذه يف ريسملا نأ تار رهلتب ايف هلودلا نکلو .. اوردق نيذلا

 نأ لبق مهمرکت نأ تدار رأف ماعلا اذه اورداغ دقو ال | نمز ريصق يضحي ال دق خوبشلا

 دقتعا نأ ر. بابشلا ع نم مهريغ ىلع رايتخالاب مهتهدق منا اذه ىنعم سیلو .. هورداغی

 .. هل ةساردو هل ًاقوذت ينم ردقأ 3 بدألا لام يف ىنم ردقأ وه نم نیایش نيب نم نأ

 عيونتو هبهاذع ىردأو ةريغص وأ ةريبك نم بدألاب لصتي ام لك ةفرعم يف يم ردقآ
 يوخأو انأ نکلو .. بیر الو اوردقب نأ نوقحتسپ نيذلا ءارعشلا مهنمو .. هراکفا

 .. هب رتعن اب رشت انقرشيل اذه نإو ار ان

 ةزئاحلا هذه لثم نوقحتسب نورخآ كانه نأ مكتباجإ ضرعم يف لق ..
 !؟مداقلا ماعلا ةزئاج ىلإ برقأ مهارت ةثالث ان حشرلف

 اف .. ةرشع حشرتل تاراتسا رشع اف مدق ةفيحص لكو .. . ينحص يتفصپ انآ -

 يف اهل يحيشرت حبصأ يريغ نينثا ةرشعلا ءالؤه نيب نم نأ هللا دمحأو ةرشع تحشر

 ينأي نأ یتحف .. لاقم ماقم لكل نولوقيف .. ةمداقلا ةزئاجلل يحيشرت نع امأ .. هلع

 سيل اذهف تأي مل نمز يف مكحأ نأ امأ .. كييجآ نأ دعتسم انأو يلا مدقت مويلا كلذ

 ..قح هيف يل

ve 



 !؟ءاوس نع هب نوزتعت نیعم فلوم لاه له هد

 .. دالوألا ءالؤه نيم هب زم ام دج ال ناسنإلاو هدالواک بتاكل ( وا ءرلا تافلوم

 لب .. اذه تلاقف ! ؟كيلق يف ةبحم رثكأ كتان أ يأ اهل ليق امدنع ةيارعالا تباجأ اکو

 ..رخآلا ىلع مهدحأ تزيم ننک نإ مهدقفب هللا ينباصأ تلاق مت .. اذه لب .. اذه

 امه تافلؤملاو ءانيألاف .. هلقع نم هترم هنافلزف هلسن نم ناسنالا ةرمث ءانبألا نأ اكف

 .امهنيب ناسنالا قرفب ال ناسنالا تارمث نم تارغ

 !؟اذامل .. ًاييدأ مكنوك نم رثكأ خرژمک مومعلا هجو ىلع مكيلإ ءارقلا رظنب م

 اروم فرعأ نأ لبق ابتاكو ادا تفرش ناف اف ةطاخخ ةرظنلا ماه , . «يدلو» اب ًالوأ

 تنك ام لوآ انأف .. خیراتلا يف ًاباتكف لؤأ م .. خيراتلا يف بانک تفلأ ين نأ ركذأ الو ..

 ۳. ًاماع نيسمخ لبق اهترشن ىلا تالاقملا لوأو دقنلا يف اهاطاعتأ تنك ةباتكلا ىطاعتأ

 داوع نسح دمحم ذاتسألل ضرعتأف دقتلاب ركفلا جات ضعب اه لوانتنأ تنك

 وأ .. اندالب نع ًاباتك فلأ نم لكل ضرعتأو يراصنألا سودقلا دبع ذاتسألل ضرعتأو
 دعب . . اخرؤم ينم رثكأ ًادقا ًابتاك هب سحأ ايف تنكف ءا رآلا نم يأرب لدأ نم لك

 نم يتنأب ينفصت حصي يتلا ةيفارغجللا تاياتكلل ان ةيميراتلا تاباتكلل ال تهمت ب كلذ

 ةيخيرات ءايشأ تبتک اذاو هفرعأ ال اذهق خيراتلا ي ر يل نوکی نأ امآ . ايف دي مل

 . .ىرخأ يحاوت يف هبتكأ ام ةلص ليبق نم يهق

 دقتعت له .. ةلودلا ةزئاج باحصأ .. سيمخ نبا .. رساحلا .. يعابسلا ٠
 !؟هارت نيعم ليضفت كانه م ايازملا ثيح نم نوواستم ةثالثلا مکناب

 نم هلان امن ريدج يعابسلا دمحآ ذاتسالا نأ ةحارصب اهوقأو دقتعا 8 .. يل حما

 ماعبو يعابسلا رکفبو يعابسلا بدأب رثأت نم تنك ةلماحي اهوقأ الو يننأل .. ربدقت
 سرادلا يف ةءارقلل ابيك فلژی يعابسلا ذاتسألا ناك .. ةايحلا يف هجهنب و يعابسلا
 هبتك سردأ تنك تقو يلرم مث بالطلا نم كاذنا تنكو «ةءارقلا ماس» اهععاو ةيئادتيالا

 دمحأ ذاتسالا هبتكي ام فقلنا تنك دهملا ف بلاطلا انأو تقو يلرم اك .. ةعارقل ماس

 هبتكي ام ًاقح ديفتسأ تنك «شیرق» هتدیرج ردصأ امل مث .. زاجحلا توص يف يعابسلا

 ذاتسألا يخأ مآ يفن ىلع هلضفا كلذل وهو يل ًاذاتمأ يعابسلا ذاتسألا ريتعأ انأف
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 يف هقمعت ةيحان يهو ليلقلا الا ايف نسح ال انآ ةيحان يف زرب هناف سيمخ نب هللادبع

 .. برعلا ةريزج يف يعشلا بدألا نع فلؤم لوأ فلأ دقل .. اندالب يف يمشلا بدألا

 . ةيماعلا ةجهللاب ةلجسلا صصقلاو رابخألاو رعشلا وه يبعشلا بدألاو

 !؟هلوح راثي امو يبعشلا رعشلاب كيأر ام .. ةبسانلاب .م

 ذنم ديدشلا فسالا عم نكلو ةساردلاب ًاريدج لازي الو ناك بدألا نم عون وه -

 نم عونلا اذه حبصأ اذه انموي ىلإ ه ۱۳۵۰ ماع دعب نم يأ يضالا نرقلا فصتنم

 هوعذمو هيف رثكر يبغتلاو هلخد فييزتلا نأل ادق ابیلع ناك يتلا ا نم سي 5

 يف ةغللاو خيرالاو بدل رداصم نم ًارددصم ربتعي يضاما نرقل ا ل

 .اندالي

 ! ؟رصاعملا ينرعلا بدألا ءارثإ يف ةيبرعلا راطقألا نم مهناوخإ انؤابدأ كراش له ۰

 مهراثآ نم مهل نوديحم باتك اندنع دحوو نود ءارعش اندنع دجو . . مين -

 ديرغت انل فصیو ةمركملا ةكم يف مق رعاشل ارقا انأو 0 مهريغل اك ةرشتنلا ةعوبطملا

 ..ءايشألا هذه اهب دجوت دالب نم هب رثأت ام هايلا ريرخو راجشألا ىلع روبطلا

 نم ءزج هسفن يوهم .. اهشيعن يتلا ةئيبلا راثآ نم ارثأ نوكي نأ يغبني بدألا نذا

 ..بدألا ١ كلذ دفاور ىوقأ ص نوکب نأ يعيش يرعلا بدألا

 ! ؟هلوح .يأر مكل له رجلا رعشلا .. دمح خيش ه٠

 ثنلا نأل .. ًرعش ىمسي الو ايف اشن ىمسي وهف ةميقتسع يناعم نع ربعي ناك اذإ

 . .ًارعش يمس الو عماسلا يف رثوب يذلا « حيصملا مالكلا وه يفلا

 هركف يف رثؤي نأ لوألا .. نيرمأ ناسنالا يف ثدحأ ام رعشلا نومسب برعلا
 : لوقي لوألا يرعلا كلذلو هعبس يف رثؤي نأ يناثلا رمألاو .. هتفطاعو

 1 افق تن ± | 9 ف س س

 راضم  نفسسلا امم ءانقلا نإ
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 بارطا و ماهفا ةلبسو لب بسحف ماهفا ةليسو سيل رعشلا نم نوذختب اوناک برعلاو

 .نكتب هتديصق لوقب عماجملا نم عمجميف وا هحد نم مامأ فقب امدنع رعاشلاف ..

 دیون .. ةيضق نم رثكأ يفو انه باتكلا رابك نم دعب ةرم نم رثكأ متمدطصا هم

 !؟انم مكفقومو تامادطصالا هذه نع ةزجوم ةركف دمح خيش ..

 يف ينم ةبغرب كلذ ناك امو باتکلا اتناوحنأ نم ددعب تككحت يننأ عقاولا -

 اف أ اروشنم ىرأ امدنع رثأتأ داشراو فيقثت ةليسو ةفاحصلا نأ ىرأ انأو ينكلو ككحتلا

 یار «ادیآ ٤ عراسأ ادضو بتاکلا ١ يأر ي ًاحيحص نوكي دقو اهمیحص هارأ ال هيش

 ال باتکلا نم ريثك ةماع ةيبرعلا اندالب يف اندنعف .. ءارقلل هرشنأو عيطتسأ ام اع هديؤأو

 .صاقتنا هيف نأ نونظي لب دقنلا نولبقتي ی ردصلا ةباحرب نوفصتب

 اذار رساخا دمحل ادق بتكأ اطمح رساحلا دمحل دهاشآ امدنع ام موي يف تنک انآ

 . ةضاضغ كلذ يف یرا الو هاطخ نيبأو .. هيلع

 تعي بیصم ريغ وأ ًايصم تنك ءاوس هل يأر يف كيأر مهدحأل نيت امدنع نر

 يديوس لت رفوتسيرك» یعدی ًاقرشتسم تدقن يأ ةرم ركذأ .. كنم اريك ايش اذه

 يملعلا ع لإ ةامم يف باتکلا اذه نع تئدحت تنكو برعلا دنع نیدعتلا نع ًاباتك عبط

 هعبط تدقن ! ؟هعبط يف كبار ام اولاقو عبطلا دعب باتكلا يلإ اولاحأف قشمد يف ينرعلا
 ةماقلإ عراف مسو باشب الإ ترعش ام ر روهش ةثالث دعبو .. هلاذنآ توريب ف تنكو ..

 رفوتسي رک» انآ انأ لاق ناكملا هم رقتسا نا دعبو سج ..وخأ 1 ناسنا هعمو يلع لخدب

 انأ لاق .. حاضیا ةدايز ديرأ ينكلو .. يع بيرغ سيل مسالا اذه نإ هل تلق هل

 كيلإ تيتأو .. منا ةلع ين هل ًادقن تبتكف «نيترهوجلا» باتك تجرخأ يذلا
 ! ! كركشأل

 .. ينركشيل ىلإ ينأبو هتدقن يننأ فرا ةطساو نوکیو ييفرعب الو ينرغ هنإ روصت
 اتنیب ةلصلا تيقبو .. ةدیاعم ةقاطب يل لسري ام اًبلاغ دبع ةبسانم , لک يف اذه كموپ ىلإف
 ترعلا نم ائنأوخا امآ .. ةروک لا ةلحماب ًالاقم ترشنو هاش ينآ بسلأو ةيوق

 نم جرح سمشلا نا : تلق اح تاطعنا ا 0 ت ناسن ال تق اد! «ثاحیضیا
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 نألف ىلإ رظنأ .. رحخآ باب نم جرخيو هتمايق موقت .. قرشملا نم اهنأ حیحصلاو برغلا
 رشتو . آی ل هيف نحن يذلا عوضوملا نم بهذیو تیکو تیک : يذلا !ذه

 لو ةلحاملا ىل | نواب ام ًامئاد اوناك .. اتناوخإ نم مهندقن وأ مهنع تثدحن نيذلا نم

 ديرأ الو لاخلا !ذكهو .. هيف انل ةلص ال عوضوم ىلإ عوضوملا نم بورما ىلإو ةطلاخملا

 دج ال اندالب يف هيرنلا دقنلا نإ: ةماع ةفصب لوقا نأ ديرأ امنإ.. اصاخشا يمسأ نأ

 نکلو فرجني دق ناسنالاف .. يسفن «یربآ الو هیزنب سيل دقن دجوب دقو ةبحر ًارودص
 مث .. الإ سيل ةقيقحلا | نع ثحبلا وهو .. دحاو ده نوكي نأ دوق وأ دال خب
 . اهضارغأ نم سیل ضرغ يأ نم اهم دحاو لک هزنتي نأ يغب

 تادايقلا غلبت اهنأ ىرت له .. ةيلخا انفحص يف ةيلاحلا ةيفحصلا تادايقلا ءه

 ۱ !؟اهارت فيك ينعا .. هيلإ تلصو ايف ةقباسلا ةيفحصلا
 ما .. لارت ال اهنأ مأ هيلع تناكابع تقترا له انيدل ةفاحصلا لوقت نأ ديرت له -

 ريست اهلك ةفاحصلا نآل . . ةفاحصلا يف تادايق هسا ءيش كانه سيلف تادایقلا ةلأسم

 كانه سيل كلاذلو مالعالا و ةرازو نم ةدعاسمو هيجرشو ام ةياعرو ةلودلا نم هیجوتب

 رومألا نم رمأ ىلإ دوقي ناسنإ دجت نأ اهانعم ةدايقلا نأل . . ةدايق هيمسن نأ عصب ء يش

 . انتفاحص يف دوجوم ريغ اذهو .. رمالا كلذ ىلع رطيسملا وه

 ال مدقتلا يف ًاقح ًاديعب ًاطوش تعطق كش الامنإ :لوقأف لاؤسلا نم كفدهل دوعأو

 اننبب دجو دقو .. رخ الو رهظلاب ال يضالا دهعلا نراقب نأ لقعب الو براقي الو نكم
 دقو .. ةحيحص ةسارد ةفاحصلا اوسرد نع ريك ددع كلذكو .. باتکلا نم ريبك ددع

 ..ةيبرعلا ىرخألا دالبلا فحص لثاب يذلا جضنلا تغلب ةجرد ىلع انتفاحص تحبصأ

 نينا تدقف دقف ًائيش تدقف دق تنكاذإ» ءرساجلا دمح لاق مای ألا نم موي يف هه

 .«يدلوو ينيتکم

 ۱؟مکیلع غلاب رثأت نيثداحلا نيذه ناك له

 .يلع ريثأ غلبأ نيتثداحلا نيتاهل ناک دقف من -
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 توریب ةعماج يف ةيعماجلا هتسارد مع لجر وهو رکبلا ينبا تدقف دق تنك - ًالوأ
 الو .. ةيانع نم ةرسألا هجاتحت ام ءابعأ نم اعيش ينع لمحي نأ علطنأ تنکو ةيكيرمألا

 اف سيل ءايشأ ىلع يوتحت تناك يتلا يتبتكم تدقف مث .. ىركذلا ملأب سحأ لازأ

 نم ةعومجو تاطوطخنا نم ةعومجو افلا يتلا يبتكو نارك ذم .. اهضوعب ام يدنع
 يف ًاطوطخم كانه نأ تملع اذا تنك امدعب نآلا يننإ يسفن يف كلذ رثأ .. تاروصملا
 ةيئالفلا ةبتكلا يف يل لاقي امدنع تحبصأ .. هيلإ لحرلا دشأ ملاعلا عاقب ىصقأ

 امو يتبتكم يف يل ىرج ام ركذأو شکار ًارصع يداؤف رصعب ءيشب سحأ تاطوطخم

 نم رقحأ ةايحلا نأو هب ثبع هلاذ نأ سحاو .. يتايح ردص مث ياش ةرهز يف هنعمج
 ..ناسنالا اه یعسپ نأ

 .لجرلا ةكيرش ةأرملا نأ یراف ةايحلا ىلإ ةعساو ةرظن رظني ناسنإك انأ
 ًاجاتنإ رثكأو ىوقأو طشنأ لمعلا يف ناسنحلا ايف راشي ىلا تاعمتا ىرأو

 نوكت نأ نكمي ال ةأرملا نأ ىرأو .. لمعلاب لجرل اهیف درفتي يلا تاعستجملا نم ةيوبحو
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 .لمعلا اذه ناك ايا لجرلا هب موقي لمع يا نع ةزجاع
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 ام كلذ ىلإ امو ةناضحلاو ةدالولاو لزتلاو ةيبرتلا ىهو ةصاخخ ةعيبط احل ناك اقح

 ناكر .. لجرلا ةقيقش ةأرملا لاجإلاب .. رخآ «يش اذهف اهب موقت ىرخأ فئاظو مزاتسب
 ىحرجلا ةاوادمو لاتقلا يف نكرتشي ىتح نهاعأ نرشابب هر لوسرلا دهع يف ءاسنلا

 يدادقلا دمحم ۱4۰۳/۱۱/۸ :قودنلا

 ررر
 چی
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 ماجا
 ءايرألل طلا ءاشسا حرق

 عادخلاو شغلا نم ولخت ال تاباتکو ةفيخس لوقعب نوشيعب هاخویش فرعا

 يف ازجرم لجرثا ناك .ريثكلا لاق دق وهف اذه عمو .ءاقثلا اذه يف ًالبوط ًیدح رساحلا دمح خيشلا ثدحتي مل

 فالتو .ماکحار ؛ةقدب اهفده بیصت يلا صاصرلا تاقلط لثم ةلادلا هنالک تءاح !ذغر , هظافلأ يف ًاقيقد ءهتراع

 ودبي يذلا وأ - ريمقلا ءاقللا اذه يفور .اهيمج ةفاقثلا فو .مايألا ةبرجن يف ثمسلا نوغلبي نيج خورشلا ةملك يه

 ربثكب ءالزهو ءالزه بدأ موقتب ماق اک ء خوبشلا ب بدأر بابشلا بدأ نغو : :ءايدألا مرکن نع خیشلا ثدعت - ًامصق

 ةطبار ءاشنإب بلاط مث یر ایف لاقو ءةيبدألا يداوتلا ةيرجت ىلع مكحلا ىلإ ىنا مث .اعم ةوضلاو بحلا نم
 نکلو رسالا مح للم رکفلا ملأ نم ةف عم ءاقللا ناك اذإ ًاموصتخ : :ةريثع نيوانع نوكت دق اهلك كلتو .ءابدألل

 .(.ريبكلا اخیث عم ءاقللا ةءارق نع ينغت ال ةراثإلا هذه لک

 ةكلمملا تعس « ماعلا نادلب ضعب يف قوقع نم نوركفملا هيقالي ام سكع ىلع ٠

 .ةلودلا ةزئاج ىلع نيرخآ عم مكلوصح ناكف :ءابداو نيركفم نم اهئانبأ ميركت ىلإ
 ؟مكيأر يف ةزئاحلا لثت اذام ىرت

 انتلود نم ةبيط ةرداب هذه نأ تلق ام زجومو عوضولا اذه يف ًاريثك تثدحت دفل -
 ةردابلا هذه هی باج "الو ةيركفلا ياري نم ةيححا ىلإ اههاجتاب + ةيركل

 هم ماع ام هلأ هاهم سل رم آندو بدأ بدأ ريدقت نأ ذا کو

 رهظم اذه مفاتلا لمعلاو ءركفلا جاتنإ ىلع زکترت مألا ةايح نأ كش الف «ركفلا نوُؤْسب

 هدهاشت ام رغ ام وه ركفلا امنإو هدحو بدألا يف رصحنب ال ركفلا .ركفلا رهاظم نم

 قرط كلل مسر ام وه :لقف تشش ناو ؛ةلماش ةماع فراعمو مولع نم اذه كنوك يف

 نإ ضیا كل أهو كانم يف ةرضاخلا ةايحلاو « كلبقتسم يف ةديعسلا ةايحلا ءةاحلا

 حورلا ةايح :نيتايح ايحت ةيمالسالا ةيبرعلا انتمأ نأل : كيضامب لصتم حور ةشيع شيعت
 احضاو لثمتی مظع ثارت نم حلاصلا اهفلس هفلخ ايف ةلثمم حورلا ةايحف «دسحلا ةايحو

 .ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا يف ام كلذ ساسأو «ةميلسلا تاداعلاو قالخألا يف

 ال ىتلا ةمألاف .رصعلا ةايح یهو :رکفلا رهاظم نم ًاضيأ ىهف ةيناثلا ةايحلا امأ

۷۳۱ 



 . نوکلا اذه يف شيعت نأ میطتست نل ابناف هلئاسوب رصع لكل عردتت

 نم وه ركفلا رهاظم نم رهظمج ةيانعلا ىلإ ديمحلا ةيرکلا ةلودلا هاجت ناف : زاحيإبو
 ًاريدقت ةيركفلا ةايحلا نم ماعلا لماشلا بناجلا اذه يلوتس اهنأ ىلع «لؤافتلا ثعاوب
 ءابدألا نم ددع مارک دلع ةمألا هذه يركفم بلط فقب ال راک او رثكأ ًاهاحتاو ماها

 هتايح ينزرم لک نأ نوركفملا ىري انا ركفلا وأ أ بدألا باوج نم بناج م اركا وأ

 رهاظم ىلع ربثكلا ينضتو ريثكلا تفض تفضأ ةلودلا نأ ًاقح .مرکی نأ بحي ةيركف ةيحان يف

 يضايرلا طاشنلا نأ كاش الو « يضايرلا طاشنلا ! يف اهزربأ لثمتي انتايح رهاظم نم ةريثك

 ةيذغت ىلع صرح اننأ اکف < ءميلسلا مسجلا يف ملسلا لقعلا ذا ةميلسلا ةايحلا تالجم نم

 بابشلا یقییلو ةحرحص ةمألا ىقبتل هتحصب ينتعن نأ جيف هاش نم ه عزاب اج مس

 الف ؛ لاج البو . يوقلا طيشنلا بابشلا ةريس هلاعأ لک يف ريسب نأ عيطتسي د ًايوق احيحص

 نأ ىلإ رثكأو رثكأ ملطتیو «بدآلا ١ نم اهفقوم ةعركلا تولدم فقثم لك نأ كش

 . ةيحان نم اذه .ًالماش ًاماع ريدقتلا نوكي

 نأ ءيش لك لبق دقتعأ انأف ءابدألاو بدألا يف ةميركلا ةتفللا هذه رثأ ةيحان نم امأ

 ربتعي هتافلؤع بتكلا ةنازخ المو فلأو بتكو ملقلا كس نم لک سی هنأ ءرلا ظحالب

 ىلإ ةجامي هتمأ نأ كردأ نم وه بيدألا .ةملكلا ةميق فرع نم وه بيدألا .ًاييدأ
 ناب ترسو :اهدارفآ نم ۱ ادرف شاع يف يلا ةمألا هذه نأ كر جدأ نم وه بيدألا .4مجوت

 نإ كلذ نمو :ماحاو ةيانع نم هيلع بحي ام لك اهيلوي نأ بحت ًاييدأ دعب نأ عاطتسا

 مدخت اهلك هراكفأ نوكتو :ًابيزن هملق نوكيو :؛ةبيزن هتملك نوكت يا لوقلا اهصلخب
 ۱ . ةماعلا ةياخلإ

 تسل ةقيقحلا يف ؛ يهو ءامولع هنوعم اج اهريغ وا أ تافلؤملا نوألمي نيدلا ءالؤه امأ

 عم قدصلا اهمهأو میلسلا ريكفتلا لئاسو ىلع زکنرا ام وه حیحصلا ملعلا دا - ًامولع
 اولانب نأب نيريدج اویل ءالوهف - گلا ذه ہل فلز یس یو لک نم عنو سفلا

 شغلل ةليسو مهيأ نومدختسي مهنال ءعمتمجأ نم أوذبنب نأ بحي لب < يش يأ
 ! عادخلاو
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 نأو ءةمألا هذه ةايح هب دصق ام بدألا نأ يهو ءابيلع زکرن نأ بحي ةطقن هذهو
 قدصلا ةيحان يهو ةيماس ةيحان وحني بدألاب فتا ن نم وأ ةركفلا هدب ماق نم نوكي

 وأ اهعدخم الأو قدص لک هنم انت ناب ةريدج هتمآ نب فرعي نأو «ةملکلا فرشو

 .ةصاخللا هتعفنل ةليسو هملق نم ذختب نأ لواع

 .ةبسانلا هذهب يل تضرع يتلا رطاوخلا نم ةرطاخ هذه

 ذإ ءزمر ةملك ةظحالم يغبنيو ءًازمر اوربتعا نيذلا ةثالثلا نع ثيدحلا ىلإ دوعأ مث

 دصق او یب ل ا اقباط ا اد ينأي هب لّكَممْلا زمرلا سیلو ءيشلل لثملا وه زمرلا نأ

 ةمقلا مهنأ كلذ ینعم سیلو زمر ءالؤه نم تذغتا اهناو بدل مرکتس ةهلودلا نأ
 سیلو ؛ةزئاجلا هذه احنُم نيذللا نيعركلا يوخأ فرعاو يسفن فرعأ انأف ءيش لك يف
 نع اذه لان هنأ داقتعالا ىلإ رورغلا هب بهذي نم  دمحلا هللو  ةئالثلا نحن انبف

 عن م هاب ىردأ ةلودلا تارابتعال ةعرك ةلود نم ًاريدقت هانلل نمت هال قرادج

 يف ةق لثمن ال اننأ كردن نأ يغبني انه نم .هتمأ ةمدخن يف عاطتسملا ردقب مهسأ انم دحاو

 قبطني ال لثملاو « لثم فورعم وه اکزمرلاو ءزمر نحن امنإو ءركفلا يف ةف الو «برألا

 .ةيحأل لك نم لثملا ىلع

 ماههالا نايغط ٠ لازم نم أ ره نر ترثأ ليوطلا كيعادت يف ۾

 ؟هدرم ام یرت .. ةضايرلاب

 مءاوت نأ بجي ةايما بناوج نأ نوکردب ةمألا هبجونو رييستب نيينعملا نأ كلش ال
 نم بناج لك لاني يكل ةسوردم ةطح كانه نوكي نأو «ةيانعلا ثيح نم لات

 .ماسجألاب ةيانعلا نم ىلوأ لوقملاب ةيانعلا .هب ريدج وه ام ةيانعلا نم ةمألا بن

 ذات امأ .رضم اذه ةيركفلا ةيحانلا ١ صاقنا وأ فاعضا وأ لامهإو ماسجألاب م مالا

 نأ اذه أشنف دف مارا نوژشلاب مامهالا ةرضاحلا انتايح رهاظم يو انتفاحص يف ىغط
 ىلإ ةجاح يف بابشلا ءالؤه . بابشلا يف لثمتت اندالب يف ةدوجولا يوي ةكرخلا بلغأ

 ام لاعألا نم اوسرامب نأ ىلإ ةجاح فو < مهتاقوأ مهل ظفحت يتلا لئاسولا داجإ

 سيل نذإو .ًايسكع ًاهاجتا راكفألا هذه هجعت ۳ مهراكفأ القش نأ هب نوعيطتسي
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 لوقب القاع دجت نل ةيضايرلا لاعالاو .ةيضايرلا لاعألا ةسرامم ىوس ءالؤه يديآ نيب
 يف رخأ بناج ىلع بئاج نایغط نأ وه لاقي نأ بحي يذلا ءيشلا .ةديفم تسيل ابناپ
 بناج يف ريصقت هنع أشني اذه اهلك ةمألا ةايح يفو :خويشلا ةايح يفو : بابشلا ةايح

 نداو .فعضلا نع ريثك اهمأتني ةمالا ةايح تحسصا ريصمتما ال شم لصح یتمو ءرخآ

 نم هقح هؤافيإو ةايحلا بناوج نم بناج لك ىلإ رظنلا وه تلق اک ةلودلا بجاوف

 ۲ مامهالاو ةيانعلا

 بنك نم رشني ايف كيار وه ام « عمتحا عم هلماعت يف بتاكلا قدص لوح «
 ؟ىودحلاو ةيعونلا ثيح نم ةريخألا ةرتفلا يف ةيدوعس

 هزاربإ ديري ةليسو ةيأب هجاتنإ زربيل ءىشانلا بتاكلل لاجلا حاسفإ ىزأ انآ : ًالوأ
 ناو هضن يف هعدخن نأ انل يغبني ال ءيشانلا بتاکلا اذه نكلو .بيط ءيش اذهف ءا

 ميوقت اه انيدل نوكي نأ يغبني لب رورغلا ىلإ هعفدب ام ةمعانلا ةجفلا هراثآ نم ذختن

 تابتکلا اوألم انبابش نم ًاريثك دهاشأ انأ .فرجنيو عدخني ال ىتح داشرإو هيجوتو

 تسيل اهارآ ذإ « اهتءارق نم فنا بتكلا تارشع يأ لصب هنأ يقدصو مهجاتناب

 يئاكلا ديجوتلا اودج مل ءالؤه نأ ىرأ يننأل لب اهوفلا نمل ةيهارك ال «ةباتکلاب ةربدج

 .ليبسلا اذه يف اوعفدني الآ مه ينبني هنأ اوکردب يكل

 يتکلو :فحصلا ىدحإ يف ازراب يمسا دهاشأ امدنع رسأ تنك يتأشن لوأ يف انأ

 باحصأ لا فلزتأ تنك یب ؛ًالجحن ىراوتأ داكأو «فسأتأ تبتک ام اق اهدنع نا
 ساسا ىلع موقت ةابحلا .مالكلا اذه يل اورشني مل ءالؤه تيل اي لوقا .فحصلا

 وحن وطخي وه هلوأ يف لمع يأ مأ بابشلا لاعا ءاوس هو يف رومألاو ؛ براجتلا
 كساتت ىتح اهبوقن نأ انيلع يغني تاوطخملا هذه :ةفيعض ةديئو تاوطخ لات
 ٠ .ةعفانلا ةبيطلا ةرفلا اتل رمتت نأ نكميب مث نمو ةبوق حبصتو

 ىلإ ةجاحم لازبال ةريخألا انمايأ يف بدألا ىلإ نوبستني نم جاتن نم ريثك لاجإلابو
 بابسأ اه نوكي دقو دج ةميقس ةباتكلاو ةهفات تاعوضوملاو ةجف ايف راكفألاف موفتلا

 .دادعتسالا لئاسو لكب هل بهت نآ دعب هلمع ىلع مدقب 1: بتاکلا نآ تیح نم
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 هدعت يتلا قئاسولاب تی نأ هيلع ةرمثمو ةعفانو ةجتنم هتباتک نوكت نأ ديرب يذلا بتاكلا

 ةسارد ةغللا دعاوق ةساردب نوكت نأ دب ال هذهو ةحيحص ةباتك بتكيف ملقلا كسمي يكل

 دافتسي نأ نكمي يلا ةجردلا غلبي ىتح ةباتكلا ةقيرط يريسي كلذ دعب مث :قمع تاذ

 .اهنم

 نم بابشلا نس زواجت نع اذا «بابشلا نع ناك ىضم ا4 :رخآ هجو لاؤسلل ء
 ؟عيسجلا ون ىودج ةبأ نم امان ةغرفم مهتاباتك لازتال كلذ عمو باتكلا

 ىطاعت نم لك دصقا میلس ركف ىلع زکنرت ال يتلا ةجفلا تاقلؤملا تدقن امدنع
 ةلحرم اولخدو ةلوهكلا ةلحرم ازواجت نآلا ًاخويش فرعأ انأ .ةباتكلا نم عونلا اذه

 ولخت ال تاباتكبو ةفيخس لوقعبو لافطآ لوقعب نوشيعي اولازام مهنكلو :ةحخخوخيشلا
 لفسأ ىلإ يدالا یوتسلاب طاطحالاو عادناو شغلا اب دصقي نا اما : نيرمأ دحا نم

 تاباتک نم وأ اخوك صعب تاباتک نم ريثك يف هدجم ءيش فسالا عم مم اذهو كرد

 :یملس يلا نب ريهز رعاشلا لاق اک باشلا نأل رذعلا محل ءالؤهو ءبابثلا ضعب

 ملحي ةهافسلا دعب ىتفلا ناو :هدعب ملح ال خیشا هافس ناو

 خیل مهن یرکل ةماطلاو ةيلبلا لك ةيلبلا ام أ «لبقتسملا يف هعوقت نكمي باشلاف

 نم ًاريثك تعد ة ةلحرم مهما ي يف اوغلب نيذلا مهو ء مهميوقت نكمي ال نيذلا مه ءالؤهف

 نيذلا مهو بدألا ءايعدأ مهب ينعأو ءايدألا نم نيدودعم مهرابتعاب ةمألا هذه ءانبأ

 ينم دحألا لزم انتم يف نركب الآ بم

 : اهترادص يف ةيبدألا ةيدنألا ىلإ و ةفاقثلا رمأ ىلع نیمناقلا ىلإ كش الب اتدوقب اذه ,

 ؟ةلماك اهتلاسر يدزت يلاحلا ماعلا اهلكشب ةيفاقثلا تاسسؤملا نأ ىرت له

 امو هتلق ام صخلمو ءأريثك اهلع تبتكو ؛ةيفاقثلا ةيدنألا نع اینک تملكت دقل -

 اهغولب مدع ىودتلا مدعب دصقأو ءةيفاقثلا ةيدنألا ىودج مدعل ةبسنلاب ًاعجان هارأ

 زاربا يف ةمقلا نوكتس اهنأ ةيدنألا ءاشنإ دنع نوري اوناک ءايدألا نأ :ةاحنوتملا ةياغلا

 بتاج زاربا نم مشبب نأ حصي ال ردقب تماق ناو - يداونلا هذه نأ رهظ نكلو ءانبدأ
 كلذلو .حيحصلا ليثقلا ةفاقثلا هذه لثع ال بئاجلا اذه نأ الإ  انتفاقث بناوج نم
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 يف رصحنت يداون لا ةیاغ نأ نوري يداونلا هذه ىل اع نیک الا ن نکا اهم : تايمأ

 هلو هنورب نم ت دیا يكل تاعا مح الا سعب ةماقأ وأ اناروشنم ۰ رم ۶ يش زاربإ

 غلبأو هل بيجتسا نم لوأو داون داتا ىلا اعد نم لوأ نم يآ قا ولاو .ايف ثيدحلل

 : سیمح نب هللادبع خيشلا خألا يعمو تاتکلا تعقوو : ضايرلل دان ءاشنال بطب

 يداتلا راس ديدشلا فسألا ج نک :ةرکفلاب بيحزتلاو اذه ىلع قو اك نقر

 يدان سیل لاج الاب لوقا اهن او ثعتلا اذه تاپسا نع ثدحتأ را الو أرثعتم

 اعم ایس ریست - ار يف - ةكلمملا يداون لک لب ديحولا يدانلا وه صضايرلا

 ؟ةيدنألا هد | عجانلا جالعلا ةليسو يه ام نذإ م

 ةطبار داجعا هب ىنعي نأ بحي ام لوأ نم نأ ؛ ىلإ ركفلا يف زادمو اذه يف تركف قل -

 ءاضعأ رایتخا ثيح نم يداونلا رومأ لک اهل لکوت نأو ءاهلك ةكلمملا يف ءايدألل ةماع

 يه ةطبارلا نوكت نأو ؛يداونلا هذه هرشنت ام رایتخا ثيح نم مث اهئاسؤرو يداونلا

 .اذه لك نع هلوولا

 لازأ الو «برعلا» ةلحم يف اع ترشنو ةدم لبق الإ توعدو امنحرط ةركف هذه

 يداونلا هذه نأل جورلا نم نیش يداونلا هذه يف دجوت نأ نكمي يتلا لئاسولا نم اهارأ

 اهنأ ركنب دحأ الو هرثألا اذه ركني نأ دحأل نكمي الو انتفاقث راثآ نم رثأ يه ةقيقح
 تاک ام عم معالتت ال اهراثآ دمي ةلماش ةرظن ناسنالا رظنب امدنع نكلو ءام لمعب تماق

 ءابدألل ةطبار تدجو اذإف ءدالبلا هذه يف بدألاو ةفاقثلاو رکفلا لاجر هيلإ ملطتپ

 نكمي ىنلا لئاسولا نم اذه نأ دقتعأ يننإف اهلع ةلوؤسملا يه نوكتو يداونلا هذهب ىنعت

 نع مات لالقتسا تاذ ةطبارلا هذه نوكت ناب لوقأ ال ین مث .يداونلا هذه ريس ريغت نأ

 نكلو « ةلودلا تاهج نم ةهج ةيأب وأ باپشلا ةياعرب طبرت نأ نم عنام الف :ةهج لك
 ام اهيبوسنم تايلطتم ةرتك نمو ةعساولا اهلاعا نمو اهلغاشم نم بابشلا ةياعرت نأ دقتعا

 اهتيانع ىلع ًايثك تيلغت مسجلاب بابشلا ةياعر ةيانعف .ةبركفلا ةيحانلا نم اهلخشي

 يتلا يهو اع ةلوؤسم نوكت ةهجي ةيحانلا هذه صصخت نأ نم عنب يذلا اف .ركفلاب
 ةيندبلا ةضايرلا يلوت ةلودلا تمادام لب « بابشلا ةياعر تماد اش .يداونلا نوؤش يلوتت

 باشلا ةياعرل ماعلا سي شرا ولس ىلإ تدق تنك دقف ٠ ىضايرأا يدان ءاشنإ ليحل نم
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 يلوت ال ادا ءاهمظنب ام لئاسولا نم اه تذجوآ دقو اهعوؤش مظنتو ماپهالا نم رنک

 قمعأ هنأل هب مه ناو هب ىنتعي نأ بحي رکفلا بناج نإ ؟ بناجلا اذه ءابدألاو بدألا

 اذه يف شيعت نإ نكمي ال ةوقلا نم تغلب اهم اهماسجاب شيعت ةماو . ةمألا ةايح يف ارثأ

 مسجلا روحو ؛مبلسلا ركفلا روحي :نييساسأ نيروحم ىلع هيف ةايلا رودت يذلا نوكلا

 . ىلسلا

 يرحلا .م /ناخيصلا/ .ع :راوح ه ۱۶۰۳/۱۱/۱ يف ةماعلا

 !اهنوقحتسپ ال ..ةرئالا ىلع اولصح نيذلا

 هنه تبلط ,. فتاها ريع (حرملا» و «ةب ويلا ب اقلام .. باشا ينينأب هتوص ناك

 دید اددحم هتلاسو .. هتقفاو .. «يضالل» ةعمجلا حابص راتخاف .. ءاقلل ًادعوم

 ..ةعاسلا

 !رک ال حابصلا ؛ لاقخ

 !الثم ةرشاعلا : تلق

 «یحضا» اذه !؟ةرشاعلا .. !هاب : لوقي وهو «بارفتسا» ب كحض

 ..!؟احابص سیلو
 ؟مانت الأ .. ةعمجلا اهنکلو :

 ..!؟يلثم بابشلا اببآ نوظقبتست الأ .. رجفلا عم ينب اي وحص +

 !ةالصلا دعب مونلا لصاون اننکلو .. ىلب :تلق

 ..!؟نذإ هدیرت ىتم .. دعولا ىلإ دعنل :لاق
 ..دد نم تنا .. !وفعلا : تلق

 ..؟نکم اذه له .. رجفلا ىلإ نوکی ام برقآ نکیل : لاق

 لاو .. هیلا رفاسأ تنك يننأ مغر .. ًانکم اذه نوکی نأ بم ناك .. ًاعبط ..

 ياو .. دهج يا لعح ام اذهو .. «رساخلا دمح» : ناک دقف ,. ةدج نم ركبملا هدعوم

 ..هلجأ نم نوبي ناك اهم قاهرإ
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 «ناهوت» ب أدب .. حابصلا كلذ يف .. ضایرلا «سقطد ك هاراح» ناك .. انؤاقل
 ..!«حوضو» نم قحص هب لحن نأ نكمي ام لكب ىبتناو .. رساحلا تبب نع

 ةلغو .. رشنلا راد بحاصو خرؤملاو .. يحصلاو .ثحابلاو .. ةمالعلا هرساجلا»و
 . بتاكلاو .. ةرهاقلا يف يوغللا عمجملا يف لماعلا وضعلاو .. (؟)ةيلصفلا «برعلا»
 ءاطع يف ًاعنذب .. ابرك ناك اک .. ًاقلطنمو .. ءاقللا اذه يف هاوحص» ناك يفارغحلاو
 او يملعلا هطاشن لك يف هتداعك هراكفأ

 ! «رلقلا»و ”باتكلا» عم يیاکح

 بالا . ا ةياكح ب اوبا هب تحف .. عسأو « يماله» لاوس ادب ٍثیدحا

 ينآ مكيفخ ةخأ ال ىلا لجرلا ةركاذ عوبنب نم ةسلس .. ةيرث رث .. قركاذ يفو قرو ىلع

 . الع هدسحا

 ايف تسمحأ ىلا كتايح يف ةيخراتلا ةظحللا تناك يتم .. دمح ذاتسأ +
 هذه ثلب تبنا نیا لاو .. ؛ملقلابو ؛باتکلا» عم كبتقالغ يف نيرخآلا نع زی ب

 ؟ ةقالملا

 . يعقاو ريغ فصو نيرخآلا نع زيمتي هنأب ناسنالا فصو ةلأس -

 ۳ ةحصلا لتعم ينابح لوأ يف تنك دقق .. بابسأو .. ةصق يزيقل نأ ةقيقحلاو
 رهالظم فو مهحرم ی ماعلا 5 ,يادلو لر ءاشإ ال تنكف ءودشأو ةحارلا تسل هلأ اذلو

 . ,هحسالف 5 دئاولا قلع اسم ی یوا كراشا نا عيطتسأ هل تدك لب 0 يشر ومس

 ..مویلا هيلع يه اك نكت مل ًاماع نيعبس لبق ةحالفلاف .. ًايقف ًاحالف ناك يأو
 كلذ يف نيحالفلا لاوحأ فرع نم لك اذه كردبو .. سزبلاو رقفلل ًاناونع تناكو
 . .دهعلا

 يف يل «يمري» لوقأ ال ىتح «ينعدي» نأ يآ ىأر دقف .. يلاح ناك اذه نألو
 ةءارقلا ءیدابم تيقلت «باتكلا» ٤ هلانهو .ةنماثلا وج يرمعو .. (ةيرشلا باتكو

 _ يلازهو ىنعضل - يضقأ تنك يننأ هدحلا» كلذ بيس لملو .. ادع تنکو ةباتكلاو
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 ..باتكلا عمو .. تيبلا يف يناقوأ رثكأ

 «أرظن» نآرقلا ةءارق يأ - ءأرظن» نآرقلا ظفح تامكأ دق تنكو الإ ماع رمي ملو

 5 روسلا راصق طظفحو 55 ءاطحتأ لودب

 .. يميلعت لصاوأ يكل «ضایرلا» ىلإ يف بهذي نأ كلذ دعب يدلاو ىأر دقو

 يف ةينبدلاو ةيبرعلا مولعلا ءىدابم نم ًاليلق ضايرلا يف تيقلتو .. ه ۱۳6۱ ماع كلذو
 : اهنمو .. دجاسملا يف خئاشملا ىلع اهنوأرقي تقولا كلذ يف بالطلا ناك يتلا بتكلا

 . .«ةالصلل يملا بادا» باتك نم مسقو هوحَنَلا 5 ةسورجأالا موو «لوصاالا ةثالثلاو

 تالو يلا ييرق ىلإ تدعف ضايرلا يف ينوئش ىلع فرشب ناك يذلا لجرلا يفوت مث
 انأو يمأ تدقف دق تنكو تولا شارف ىلع يأ دجأل سلا ملقإ يف «دوربلا» يهو اف

 ..يرمع نم ةعباسلا يف

 ! "باک ف «عوطم» ف « ظعاود

 نأک .. حلاص لجر اذه يدجو :امیتب يمأل يدج فلك يف تشعو يآ يوت من

 یتح هيلع ةعمجلا ةبطخ «ةءارق» ب هدعاسأ تنکف .. ةعمجلا بيطخو ةيرقلا دجسم ًامامإ

 بتکلا دحأ ةءارقب رصعلا ةالص دعب ةعاملا ظعوب موقأ تنك كلذ دعب مث .. اهظفحي

 لثمو «بجر نبال ؛فراعلا فئاطل» : باتك لثم نمزلا كلذ يف ةداع أرقت تناك ىلا

 ..يوونلل ثيدحلا يف ؛نيفءاصلا ضابر» سانک لثمو .. يزوحلا نبال «ةرصبتلا» باتك

 يف ةبغرلا توت مث + ءأرقأ ام مهفأ ن أ اب تمطتسا ؛ةكلم» كلذ رثإ ىدل تنوكت

 ةحارو ذل اف دجاو ةعلالعلا یوهآ ترصف يسمن

 ۱ يارد لصاوأ يك .ه 140 ماع يف ضايرلا ىلإ كلذ دعب ربك الا يآ ينذخأ

 ديلا نم ةقرفل «اعوطم» ايف تلعب ةليلق روهش اهتللخت تاونس ثالث ضایرلا يف تيقبف

 تار ضايرلا ىلإ تدع 0 « (ةبيتع» نم «ةعفنلا» ةليبق نم ی یعدت

 خیشلاو ةرضاحلل ضایرلا يضاق خبل لآز يزعلا دب دبع نب ملام خيشلاو ةيدابلل ضايرلا
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 ..خیشلا لآ ميهآربا نب دمحم

 لوأ يف ةمرکلا ةكمب يدوعسلا دهعلا تلخدو تججح ١ م ۱۳۵۸: ماع رحنا يف مث

 ..هيف ةساردلا تلمكأو «ءاضقلا يف صصختلا» مسق يف ۱۳۹۹ ةنس

 ! ةفاحصلاب يتقالع لوأ

 ام ةءارقو ابتعلاطم ىلع صرحأ لب ءشحصلا علاطأ تنك دهعملا يف يتسارد ءانثأو

 «فحصلا ضعب يف ةباتكلا مهضعب ىطاعتي دهعملا يف ءالمز يل ناكو « مبل هيف بتكي
 يف ةملك يل رشن ام لوأ ناكف .. ةباتكلا يف كراشأ نأ يف لويمو ةبغر يدنع تاشنف
 ناكو .ه ۱۳۵۹ ماع كلذو ارم ناک ناو ىحلا لق» :ناونعب «زاجحلا توص» ةديرج

 نيح طايخ هللادبع خيشلا وه دهعلا كلذ يف دهعملا يف يل ليمزل راصتنا ةملكلا عوضوم

 رعاشلاو ميركلا قيدصلا وهو «زاجحلا توص ةديرج ربرعت سيئرل لاقم ىلع ًابقعم بتك
 ةباتكلاب هدهع لوأ دذنم يف نسح دمحم ديسلا ناك دقو قف نسح دمح ذاتسألا عدبملا

 بتكف .. مايألا هذه هل رشنت يتلا هراعشا يف ةحضاو انل ودبت يتلا هترظن ةايحلل رظني
 ةملك طايخلا للادبع خيشلا ستکف ۰ هباصأ امم مربتب حصا عم وا رهدلا بتاعي

 خيشلا يأر ًاديؤم تملك انأ تبتكف ؛!رهدلا وه هللا ناف .رهدلا اويست الو :ناونعب
 .. طايخلا

 الشاف ًارعاش تنك

 : حما اف یرف ئاب یا یرآ نأ ی صرحا ترم كلذ دهب

 ؛«نایذطا» ب نوكب ام هبشآ وه تقولا كلذ ي هرشنآ تنك ام ناب ًاقداص 0 ينکلو

 ..يسن نم ایت ىراوتأ داک مویلآ ه أ امدنع نو

 ..زوربلا ىلإ علطتي امدنع بابشلا يف ١ ةماع نوکت نأ كش ٤ كشوت ةعيبط هذه نأ أش الو

 ا دقت رشنف هلا همحر هداوع نسح دمح# ک ءايدألا راک عیب ككحتأ تنکو
 افص تالک فصأف ماا ۳ يسفن زر نأ لوا تنك اک فحصلا ف تک
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 مالکلا كلذب ًالبذم يمسا دهاشأ نيح يرورس دشأ امو :هرشن ًابلاط فحصلا

 . .فيخسلا

 بحأ الو هزاجحلا هم وا 5 اهلبقو : كلذ نم ةلثمأ اةیدوعسلآ دالنآ» ةد رج يو

 . ممه جذاع داريإب ءىراشلا سش ىلع رؤا نأ

 انيح يرورسو يجاهتبا نغ لست الو . . رطفلا ديع ةبسانع ةديصق تمظن ينا ركذاو

 اذإو هرساج لآ دمحم نب دمح» لماكلا يماب ةليذم معرف م ةدب رح يف ةروشنم اتار

 : تايبألا هذه عماف .. كلذ نم اتش فرعت نأ الإ تيبأ

 دالا كباوف لنت يل نم دابعلا ةهنئسفو لالا تاذ

 يداولا ليم فو 2 وسلا بى ةرضخ ناب هست استپ ال

 دا رغلا یدص نم ۳ استپ لسلستس ا وص تحن ااو

 بابشلا مالقا نم تاثقن» باتكأرقن : نأ الا كيلع اف رعآ اجذدوما تدرأ اذإ مث

 ..ًامظن وأ فن کا ال نيجذرفأ هيف دجتس «يزاححا

 یسفن يف يوقلا رثألا نم هل ناك امم ًاقح ةليزحلا رداوبلا هذه نوکت دقف كلمتك الو

 .هیف ريسأ لازآ ال يذلا قیرطلا اذه يف ريسلا يف رارمتسالا ىلإ ينعفد ام

 9 ةماعلا یلالحر

 كل راتخأل .. يتركفم ىلإ دوعأو .. ؛باهسالا» اذه  دمح ذاتسأ - كل ركشأ +

 ًالوط ةريزجلا عطق نم لوأ مه :يليفا مهرهشاو بناجألا ناك دقل : لاژسلا اذه اینم

 ةيخيراتلا كتاحر يف اهعطقتل تنأ تكج مت .. ةيملعلا ةساردلاو ثحبلا ضارغأل ًاضرعو

 ةريزجلا خيراتو ةيفارغج نع ةلماكتم ةيملع ةعومجم عضتو .لامغلا ىلإ بونجلا نم

 نع انئثدحت نأ كل له .. دالبلا جراخ ةيملعلا كتالحر ىلإ ةفاضالاب .. اهلك ةيبرعلا

 .؟كيلع هب تداع امو ؟تالحرلا هذه

 منك تالحر - ةيبرعلا ةريزجلا يف حصألاب وأ - اندالب يف تق دقل . . معن -

 . ةيدوعسلا ةبيرعلا دالبلل لماش يارغج ارغج مجم : : فيلأتب موقآ ین اه ثعالاو

 بم



 4 رداق فقثم خأ لك توجرو ًاماع رشع ةعضب ذنم هفيلأت ىلإ توعد تنك مجعملا
 ام لابجو ةيدوأو يرق نم هلاعم فصیف هيف شيعي يذلا رطقلا نع بتكي نأ ةباتكلا

 باجتسا نأ ناكف , . فورحلا ىلع م ! كلت ءامسأ بنرپ ناو - فصو نم عاطتسا
 خألاو «نازاج» نع يليقعلا دمحأ نب دمحم ذاتسألا منم ةوخالا نم ددع ةركقلا هذه

 :مصقلا نع يدوبعلا دمحم خيشلاو نارهزو دماغ دالب نع, ينارهزلا يلع نب حئاص

 لدینج نب دعس خیش تشاو ! یضاب ر 20 ةرامار ةماعلا دالب نع سيسمح نب هللادیع ةانسألاو

 . دجن ةيلاع نع هتباتك تناكو

 ةكلمملا 0 اعتب انأ ا ٣ ۳ دلم نحل 5 عبط تاباتکلا هذه

 اع تک

 ءامسأ عومجم يه مسا فلأ ۸۱5: نم كأ يوحي رصتخم مجعم فيلأتب تف يننأ اك
 .تادلجم ٠۴١ يف مجعملا اذه عقيو اندالب نم ةلوهألا ةئكمألاو ىرقلاو ندملا
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 بل ال ةنكمأ ءا ءاتثتساب هدهاشأو هيلإ لحرأ مل اندالب نم !هزج كانه نأ ركذأ الو
 :اهرهشأ نم اتك تفلأ نآ تاللحرلا كلت رثا نم ناكو .. !مرابز لمع

 سونج نم ت تاورسلا ناکس نع لماش باتک وهو «نارهزو دماغ ةارس يا -۱

 یلعتب امو دالبثا د عبط عو ناكسلا كتلوأ ةأيح ص دات هد هارس ل هش ! نالا

 . ًايدحو ایدق كلذب
 ءزجلا يف تلوجت لب تدز نأ دعب هتفلأ باتک !ذهو «ةريزجلا برغ امش يفه -۲

 . تبوكلا ىلإ افرشو ندرألاف ماشلاف قارعلا دودح ىلإ اندالب نم يلامثلا يلرغلا

 ايندلا عاقصا يف رثعبلا انثارت نع ام اندالب جراح اهب تق تالحر هلاهو -۳
 یا نع ٌثحبلا# مساب هباتك يف هتعبط تالحرلا ن عونلآ ادهو .. ملاعلا تايتكمو

 يف اهتعضو ةكلمملا جراخ تالحرلا نم نيرا نیعون كانه نأ اک رسالا دمح تالحر

 . اکیرمأو ابوروآ يف ابترز يلا دالبلا يف ينادهاشم نع ابف ثدحتا بتک
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 تناك فیکو .. كتالحر ىلع قفني ناك نم وهو - دمح ذاتمأ نري ءيش كانه ٠

 .؟ يملعلا يع ولأ .. ةيملعلا تاودألاو . . قدانفلاو . . ةئيدحلا تالصاولا بايغ يف متت

 لوأ يف انم يناعت تنك يتلا ةيحصلا كفورظ يف اب موقت نأ تعطتسا فيك مث

 ؟ كتايح

 ييلكل ًاريدم تنك دقف .. ةديج ةلاح يف تنك دقف ٠ , قافنالل ةبستلاب : ًالوأ _

 امم تلصف امدنعو دوعس نب دمحم مامإلا أ ةعماج م ةاون يهو ةيعرشلا مولعلاو ةيبرعلا هغللا

 ي تردا يللا ةماعلا ةديرج يف هنرشن يحص لاقم ناونع بيس .هم ۳۷۸ ماع

ب هللا همحر دوعس كلما ةلالج رمآ .. ضايرلا
 .. لصفلا دعب يبتار يل فرصب نأ

 ..ةفيظولأ يف ًاماع نيرشع دعب ادیج اتار

 .. فرسأ ال تتکف (كطاسب دق ىلع كلجر دم) ةقيرط ىلع ربسأ ينالحر يف انأو

 ةادأ يه يلا برايس يف لخادلل ةسنلابو ةطسوتملا قدانفلا يف جراخلل ةيسنلاب لزنأو

 ..تقولأ سفن ۲ يبتکمو ۳ يكسو .. تاللصاولا

 لوأ يف «ضایرلا» ىلإ يتيرق نم يجورخ درج تنسحن دقف يتححص نع امأ

 . .ينايح

 هذه .دكزي نم ككانهو .. اه ىودج ال «ةيوغللا عماجنا» نأب لوقي نم كاته <

 ؟تنأ یرت خام .. یو دا

 تناو انأف «بابسأ كلذلو .. ًافبعض وأ وأ ازراب سيل ا اهرثأ نوكي دق ةي وغللا مماجما _

قارعلا يملعلا عمجمل ام كردن ال انه
 يئارعلا رطقلا ةفاقثب تمن ال اننأل رثأ نم ًالثم ي

 نا یا ذ ىلع مظع رثآ اد يئارعلا يملعل يملعلا عمجملا نأ تكردأل ًايقارع تنكول تلنکلو

 قلعت ام ةروصم تاطوطخلا نم هبط ةريخذ عمجو بتکلا تارشع رشت دقق
 خی راتب

 .. قارعلا خبراتب ةقلمتملا ةميقلا ثوحبلاب رحزت يتلا هتلح مث نيثحابلل اهأيهو رطقلا كلذ

 .خيراتلا كلذ يف نيثحابلا نم لكل رداصلا مهأ نم يهو

 رصم داحا دعب هعا ريغت) قشمد يف يبرعلا يملعلا عملا نع ًاضيأ كلذ لقو

 هع



 هدهع ةئادح ىلع هةيندرالا ةيبرعلا ةغللا عمحمهو «ةيبرعلا ةغللا عمحم» :ىلإ ايروسو

 , ةيوغللا حماجملاو .. ةيملعلا عماحنا نم اهريغو

 يف انه يملع عمح وأ ةيبرعلا ةغلل عممج ءاشنإ ةركف دیزت كنآ كلذ نم مهفن له ٠
 ؟ ةكلمملا

 يأرلا اذه تضراعف يوغل عمجم ءاشنإب الاطم ةوخألا دحأ بتك نينس لبق -
 : بابسأ ىلع ةينبم ةضراعم

 بناج ىلع نوكي نم ةه تناك ام بيرق دهع ىلإ اندالب يف ةساردلا نأ :ًالوأ
 ماسلا تالاب مي وأ فرما وأ وحتلا ملع يف زوي تیک تيرا اب اه يد

 نم ضرعی ان كراشيل له ام يوغللا بن بناجلا يف هريغ 2 ىلع تو ن م هبال ۳

 يف ةکراشلا اهصاصتخا نمض ج بم دعب نو هم ماج راع ملا راشم

 .ناعو دادعبو قثشمد عیجمک ةيوغللا يحاونلا

 ةعللا ځور م نوت ءاملع هفو ةرهاقلا ي ةيبرعلا ةغللإ عمد نا : لا

 بیس نا ةغللا ءاملع رهشآ ه رب يونس رزم ل ف ل ير ا راطقألا عيمجو

 .ةليزه دادن انس دق عمامج داجا يف درهجلا تنشت

 ةفاقثلا عورفو مولعلا عاونأ فلتخمب 2 ماع يملع عم رمح دابا ىلإ ةجاحم نحنف نذإ
 .هناش لوأ يف ی قشمد عمجم رارغ ىلع اهعونت ىلع

 لثم ءاشنإ تارربم يه ام ةكلمملا يف ءابدألل ةطبار ءاشنإب اوي تبلاط ناو بس.
 ؟ةطبارلا هذه

 .. برغلا سلبارط يف ريمخألا ءابدألا رمتؤم دعب ةركفلا هذه ينهذ يف تفلبنا دقل -
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 فسوپ ذاتسألا رایتخا ةدم هابتنا ةبسانمب ءابدألل ماع نيمأ رایتعا رمتؤملا اذه يف ررقت ذا
 ,قباسلا ماعلا نيمألا يناثلاو قارعلا نم امهدحأ :نانثا بصنملا اذهل حشرف يعابسلا

 دفولا لثمم توصو يدوعسلا دفولا لثمم توص ايب نم ىغلا تيوصتلا مئاتن زرف دنعو

 يناثلاو «هتموکح لثمي امنإو .. اب ًافرتعم بدألل ةطبار لش ال هنأ ةجحم لوألا ينيوكلا

 وهف اذلو ةديدج ةطبار ليكشت لبق دفولا ىتأف تلح دق تیوکلا يف بدألا ةطبار نأل
 .. هب برعم ريغ

 ءابدألل ةطبار داحيإ ةرورض كاردال ةيوقلا زفاوحلا نم نوكت نأ يغبني ةثداحلا هذه
 ,انداأب ف

 ذنم رساحلا ذاتسألا اهردصأ ةلجم  برعلا ةلجم يف ًاريثك هلع تثدحت ام اذهو
 وه ررشو مالظتناب مويلا یتح ردصت لازت ال اذإ هل يملع طاشن مها ريتعتو اماع ني رشع

 ةيبدألا يداونلا ىلع فارشالاب موقت نييدوعسلا ءابدالل ةطبارب تبلاط ذإ - اهمظعم

 ام ىلع غالطالاو ءاسژرلا رایتخاو ءاضعألا باختنا ثيح نم يحاونلا عيمج نم ًافارشإ
 نم ريثك رشنب ةيبدألا يداوتلا تماق ذإ .رشنلل حيلاصلا رایتعاب يداونلا كلت هرشنت
 ىلإ فيضت اأ ىرأ الو دالبلا هذه حيحصلا بدألا لثمت ابن دقتعا ال يلا تاعوبطملا

 عم مءالتي ال هرن نأ دقتعأ ام بتكلا كلت نيب نم لب ًاديدج اتاق يف ةيركفلا ةيحانلا

 صضرعتس نأ ءىراقلا بسحو ةيحانلا هذه ۴ ةلاطإلا دي رأ الو « يداونلا كالت همهم

 نم ةيبدالا انتای ام عم مءالنب افینصت رشن ام فینصت لواحي مث يداونلا هترشن ام ءامسأ

 .تاعوبطملا هذه ىلع كلذ دعب مكح يكل راثا

 ةطبترع نوكت الو ةيبدألا نوئشلاب قلعتي ام عيمجم ةطبارلا هذه موقت لماش ىنعميو

 ةزئاج ىلع اولصح نيذلا نأب دقتعت له .. ةحارصب .. دمح مبركلا يذاتسأ -
 .۲ اهنوقحتس ةيريدقتلا ةلودلا

 سنا >- نم نقاش ريدقت زمر 8 ىلع سدألل ةلودلا ةرئاج لإ رظنأ نأ :ًالوأ 5

 نم سيلو هرهاظمو بدالل ىلعألا لثملا مهنا دقتعأ ال ةئالثلا ءالؤهو .. ةيركفلا اننایح
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 نم نأ ًاقداص لب ًاعضاوتم لوقأ الو «ناک ام عدبآ ناکمالاب سيل هنأب لوفلا فاصنإلا

 ..ريدقتلاب قحاو انم ردقآ مه نم بانکو ءارعش نم ءابدالا نيب

 هللا هظفح يعاولا فقللا انکیلم دهع يفو ماعلا !ذه يف ةلودلا نوكب ًاقح لئافتم انأو
 داقتعالا ىلع ينلحي لؤافتلا اذهو .. ركفلا يحاون نم ةيحان ريدقتل ةهجولا هذه تهجتا

 لب ةصاح ةفص تاذ ءابدألا نم ةلبلق ةئفب صتخ ال نأو ًالماش نوكيس ةلودلا ريدقت نأ
 نع رظنلا ضغب «ردقملا» ةحيحصلا ةفصلا هيف يعاري ًاماع الماش نوكب نأ غبي

 .ىرخألا تارابتعالا

 ؟ةرئاجلاب ًاريدج هارت يذلا بيدألا وه نم ٠

 نأل  ًاقداص ًاريوصت انتمأ ةايح روص نم وه ريدقتلاب ريدحلا بيدألا ريتعأ انأ -
 هس وت نأ تعاطتسا اهئالعو ارگ فو اهئابدأ راثآ لالخ نم اهسفن تكرمأ ١ ادا ةمألا

 ذا قدصلا ةریم یه ريدقتلاب ريدخلا بيدألاو بدألل ةزىم زربأو ءاهراتخم ىلا امایح

 مهارآ يتکلو ءاملعو نیحایو ءایدا نومسي مالقألا ةلمح نم ريثك ددع كانه

 هبیجوت ىلإ ةجاح هتما نأ كرديو بدالا ةياغ كردي يذلا بیدالا نال ریدقتلاپ نیریدج

 مث هسفن عم ءيش لك لبق ًاقداص نوکی ناب اهمارتح او ةمألا هذه مرتع نإ | بت م هو

 وم ىنعمبو قحلا ةروصب لطابلا اغ زربب الو اهعداخي الف .هتمأل همدقي امف ًاقداص

 .. ریدقتو ةياعر لک هتما نم قحتس يذلا بيدألا ره ادهو ؛هتنهم مر

 هفیلأت نم تادلجملاب تابتكملا الم ولو ةباتكلا نسحم نم لع بدألا ةفص فقت الو

 ال اهرثأتب رثأتبو قداصلا اهساسحإب سم هتمأ نم ءزج هنأ كردأ نم اقح بيدألا نكلو

 .قاعتلاو ليلضتلاو عادخلاو ةغوارملا لواع
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 ..هسفن لأسي رساحلا خیشلا

 ؟بيدألا مركي ىنم

 : بسیکو

 ةظحللا نیزواجتمو :نیزاتجم نمزلا هب یباسنو قانعألا ىلع هلنح اتطو يبن نحن
 تفهللاو قوشلا يحانج نیدراف هل الا نانوکی ال ةناکمو انمز فرشتسلل :قرضاحما

 هللا اهصح ةمأ ريخك هيلإ هيف راشي لبقتسم ىلإ ؛ءاطعلاو بلا تافاط لكب نيعفدنمو

 .نيملاعلا يدمي ةراضحو نيد لعشم  ًادبأ تناك اثم  تدنف عركتلاب

 لمش يف ةينافتملاو «نطولا باز ًاطالتخاو ابح ةلدتملا ةءاطعملا حورلا هذه لظ ينو
 وأ : هیلا فلتخم وأ هب درفن ناکم هدخو درفل دوعب ال + عمجلا نيب ةثاذلاو عومحا

 0 تایاسس نم ادر ءءاطعلل حبصب ضیا حورلا هذه لظ يو .. هيف لزعلب

 انصلاو لمعلا ف اک مولعلا وا بدألا ف تمیقلا التب انزازتعاو هتمق :يدرفلا

 اهم يدرف ده ةأفاكم سیل : : تدالاو ملعلاو ثحبلل ةكلملا حرکت ياب انه نم

 مرکتو .. يراضح ا «انبلا برد ىلع ةئيضم ةميقل ًايزمر ًاریدقت ااو ۽ : هتاماهسإ تناك

 دحأ لع رایتخالا عقب اعاو : : بدالل ريدقتو حل مرکت وه بيدألا و أ ثحابلا

 ميركت نأ اک ؛كاذ وأ يناسنالا طاشنلا نم عونا اده زمرلا نوک ءارد وا یئیحالا

 مج فلتخنآ اهم اهم ءايدألا لكل ريدقت وش ببدأ أ ميركتو : یتحابلا لکل ریدقت تح ايلا

 ةلودلا ةزئاجم بيدا زوق نوكي نأ ردجأ اه . مهعوم لماش دهج يف ةيناذلا مهتاماهسإ

 . . مبتافاط لكل اريجفتو :اعيمج مش ارهحو : ءاید الاو سد الل اناح ھم

 خیشلاک ثحاب قلطنب هل صاالعتالاو طولا بل ةمعفملا اضبا حورلا هل نم

 . . هةقيبطتو هرلجنت يف رساخا لمح

 تازلا روذج يف اهلصأت مغر «بيدألل بدألاو وأ «نفلل نفلا# ةركف ضفرب هنإ

 نعو هعمتم نع ةلزعلا ىلإ ابحاص وعدت دق ةركف يهف «نيتاللاو نانويلا نم ۱ مم ًاءدب يملاعلا
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 سراد نم راغيو ؛يماسألا هسیرکتو لوألا همه وه هريبغت نوکی نأ يغبنب يذلا هعقاو

 يفارغج نم روفلا دح ىلإ بضغيو «هثارتو ييرعلا هبدأ لهو ةيبنجألا بادآلاب ملب
 تدتماو ءاهمحر نم جرح يذلا هدلب ةيفارغج لهجو ينجا دلب كلاسمو بورد فرعي

 يلافتلا دح ىلإ اح هحومطو هعفادو هساسأ نوكي ال مع لک ضفرب ۰ اهقایعآ ىلإ هروذج

 قیبطتب عراسي لب هدحو ريظنتلا دودح دنع فقب الو .. اهمانبأو ضرألا هذهو دليلا اذهل

 هئاطع نم ربكألا بناحلاب هجوتيو :هتساردو هثحب نم ربك ألا بناحلا سركيف ؛ ةوعدلا

 رود نع فشكيو ءاهلاجر خرؤيو ؛باتک يف اهضرأ ليصافتو اهفارطأ عمجي ؛هدالب ىلإ
 .. اثارت

 اك اف ةميقلل ديسجتو ؛ةركفلل زمر ىلإ رساجلا دمح خيشلا لوحتی ةعانقلا هذپب
 .ةلودلا همركت يذلا لئلا ىلإ لوحتي

 ركفلاو بدألا عم رساجلا دمح خيشلا اهعطق يلا ةلبوطلا ةلحرلا جيوتت نع

 :هلوقب اع ثدحت ةيريدقتلا ةلودلا ةزئاجم يدوعسلا

 اجلا خيشلا

 نع ثيدحلا نأل .. هسفن نع ثدحتتي نأ لقاعلا ناسنالا ىلإ ءىش اوسآ :ًالوأ
 اذه .لهاج نيبو هسفن ردق فرعي لقاع نيب سانلا .هيلإ دحأ سائري ال ناك اهم سفنلا
 قحتست ام الوب نأ هنع نسحتسي ال لب قحتست ام رثكأ هسفن يلوي نأ ديري ال لقاعلا

 خي انو هن نع ثدحتي نأ بک يذل يناثلا لجرلا .. نيرخآلا رظن ىلإ ةبسنلاب
 نم اعدب تسل انآ .. اجالا لاوس هیلا هجوي نأ قحتسي ال غوتلا اذه ۽ ؛ءاش ام اهيلع

 لودي هريتعإو هلمع تعطتسا ام تلمع نورخآلا ريس اک ةايطا هذه يف ترس .. يريغ

 مو صاخشأ ىلإ هجوي نأ هنم دوصقلا سیل .. بدألا ةلودلا هتلوأ يذلا ريدقتلا
 بدألا ردقت نأ .. ءايدألا ردقت نأ تدارأ ةلودلا امنإ .. مهنيعب ًاصاخشأ ةلودلا دصقت

 هيلع .. فقثم لک فرعي اک ر كفلاو .. ركفلا رهاظم نم رهظم وه .. حصا ىنعمب وأ ..
 ركفلا جاتنب الإ شيعت ال مألا نأل .. مألا ةايح مث .. دارفألا ةايح هيلع .. ةمالا ةايح
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 .. رکفلا جاتن یوس يه ام ةايحلا يف ةميق تاذ رومآ نم هذه كتايح يف دهاشت ام لک
 لمعلا .. لمعلا .. يعاولا كاردإلا . . ملعلا ركفلاب دصقأ .. هيناعم عسوأ رکفلاپ دصقأو
 اصاخش ذأ ردقت مل ةلودلاو . . ركفلا رهاظم نم رهظم ىوس وه ام بدألا نذإ .. حلاصلا

 . .اهريدقت بحي يلا ةمألا يف ةبوبحلا رهاظملا نم ًارهظم تردق ااو

 نم ىمأ فدفا ماد ام ةيعركتلا ةبحانلا نم ةميق مهل نأ دقتعأ ال .. صاخشألاف

 ناب ريدج هنأ هيف يعور ءيش ىلإ ام ةميقل .. ًازمر انبتعا .. ناميركلا ياوخأو انأ .. اذه
۳ 

 .. لگن

 هب فصتا ام ىلإ رظني نأ .. مهلا ام .. ًاريدقت رمع وأ دیز لانب نأ مهلا نم سیل
 هنع ربعن يذلا يركفلا رهظلا كلذ وه .. فورعم وه اك وهو .. ریدقتلا كلذ لان یتح

 اك هسفن حرطب يذلا لاؤسلا اذه .. اذه نم مهأ ًالاؤس كانه نکلو .. بدألا مما ..

 بيدألا .. اهتمرح اه ةملكلا .. !؟ردقي نأ قحتسي يذلا بيدألا وه نم .. وه نم لاقي
 اذإو .. لوقلا اهقدص اذإ ! ؟ًاصلخع نوكي یتف .. هتمأل .. ًاصلخم ًالماع نوكي نأ بحي
 .. ردقب نأ مصب ذتیحو .. ًايدأ ىمسي نأ حصب ذبح .. اهل اعفان ابدأ تأ

 مضي يكل هدهج ىعسي نأو ابنایح يف اهكراشي نأ بحي ةمألا هذه يف درف بيدألاو

 اهعضي ايكو .. ةعماجلا يف ذاتسألا اهعضي اك .. نورعتالا اهعضي اك .. ءانبلا تانبل

 هتمأل شيعي نأ بحي يذلا لجرلا اهعضي ايكو .. لا يف عرازلا اهعضي اکو .. لماعلا
 نأب نافصوب ناتا وأ .. بدألل نابستني نانثا .. كانه عاتلا طقس نم نوكي ال نأو ..

 ام یری نم تسل انا .. هسفنل لمعي لجرو .. هتما مدح لجر .. بیدا امهنم دحاو لک

 يذلا اذهو .. اهدارفأب شيعت ةمألا .. ءاره هرتعا اذهف ؛بدألل بدألاو 3 فرعي

 داسآ ناو .. ةباتكلا داجآ ناو .. هنم ةدئاف ال لشأ وضع ةمألا نع لازعن | يف شيعي

 .. بدألا ماع يف نانز توص اذ حبصآ ناو رعشلا

 بقللا اذهب ًاريدج هدقتعأ ال انأو .. ءايدألاب نييمسملا وأ بدألل نیبستنلا نم يناثلا
 ..هناباتک يف عداخي هدجنق .. هدحو هل ریل بله ةليسو هبدأ ذختي يذلا كلذ مرکلا

 سی هنا هسفت ةرارق يف كردب وه .. راكفأو ءارآب ينب .. هتمأ شفي .. بانک يف بذكي
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 لحم مهل نوكي ال نأ بحي نم كلذك اذه .ةمألا هذه عداخ نأ ديري اغإو .. ايف ًاتداص

 دعت هتافلؤم تحبصأ ولو .. ريدقتلا نم نیش لاني ال نأ بو .. ةمألا هذه يف

 يغبني ام وه اذه نأ نظأ هتالاقمب فحص ن دم هتمأ يف ردصب ام نيب ام دوس ولو تارشعلاب

 . .ةثالثلا ءالؤه ي الع تدالل . . ةلودلا مارکا ةبسانع لاقي نا

 ؟خیراتلاو بدالاب مکمایها أدب یتمو .ةيسارللا مکتایح راسم ناك فيك ٠

 يغني .. اوزربو لاعألا ضعب عب يف اوزرب ًالاجر كانه نأب لاقي نأ حص اذإ : ةباجإلا

 تشع انأو .. لاجرلا ءالؤه ةايح یضعب يف ًاضيأ رثأ ةفدصلل نوكي دق هنأل كردي نأ

 يتساردو .. ماههالاب ةريدج ةيحان ةبأ يتايح يف سيلو بدألا ىلإ نيبستنملا نم يريغك

 ءاضتلا يف صصختلا ىوس ةسارد لمكأ مل انأف ةرثعتم ةسارد نوکت نأ كشوت ةسارد

 ينكلو ة ةساردلا لمك و ةرهاقلاب بادالا ةيلكب تقحتلا مث .. دهعلا يف يعرشلا

 وأ سرادم قيرط نع نكي مل نإو ةفاقثلا نم زج لآ نأ ىلإ ةا يأ یس ا تک

 كلذك هبابسأ نم لعلو .. يلإ كلذ ببحو يرغص ذنم ةعلاطملا ىلإ تهجتا .. نيملعم
 . هتحالف يف هدعاسأ نأ ىلإ ةجاحم ناك حالف وهو يدلاوف مسا ليلع تشع يننآ

 یتح ةسردملا باتك يب يكرف هتبغر ققحا نا عطتسا مل .. يمسج ضعضل ارظن نكلو

 .. ملعتلا ةهجو ىلإ هنآ ينكرت مث ةباتكلاو ةعارقلا ءىدايم تملعتو نارقلا تارق

 تأشن يوكل هتحالف يف يأ ةكراشم يیعاطتسا مدع يه يتلا ةفدصلا هذه لعلو
 یتعفد مث .. ةعلاطملا يف رارمتسالا ىلإ یتعفد ىلا راثالا نم هذه لعت .. مشا لیلع

 ۱ ۱ . .ءايدأ نومسي نيذلا ءالؤه نم دعأ نأل

 ةأشن لوأ وأ نانإلا ةايح نأب لاقي نأ حص اذإ يتاح رهاظم نم رهظم زربأ اذه
 ةدلبلا يف دلو ًانالف نأ فرعي نأ ءىراقلا يجي الو هلبقتسم , يف هفيبكت يف رث اه ناسنالا

 ليبس يف مدقب نأ عیطتسی اذامو .. مدق اذام هینعب امنا .. ةينالفلا ةنسلا يف وأ ةينالفلا

 .. اپف مهسأ ن أ تعطتسا و ةريسيل ! لاعألا ضعب كانه نأب فرعآ امدنع رسا انا  هتما

 .. یطسولا ةقطنملا يف ةفاحصلا ءاشنا يف تکراش دقل .. ةربسبلا لاعألا هذه نم

 و ينأو ةديرج لکشب مث ةلحم لكشب ةفيحص دجوأ نم لوأ يناب فصوا نا
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 دجن يف ميلعتلا ةرادإ تیلوت نيح ميلعتلا يف تمهسأو .. ضايرلا ةنيدم يف ةعبطم دجوأ
 مث .. ىلعتلا ريدم ادعاسم مث .. ةسردمل ريدم مث ًاسردم ًاماع نيثالث نم برقي ام تلمعو
 يف هب موقأ نأ بحي ام ريسي هزجب تق ين نأ دقتعا لاحم يف تمدق انأو .. ملعتلل ريدم

 ةمألا نأ تبار دقل . ةيركفلا ةيحانلا يف مث ةفاحصلاو ةفاقثلا نديم يفو ميلعتلا لاق

 لاما يف هلذب نأ ناسنالا عيطتسي دهج لك ىلإ ةجاح «تناک ما هيأ : هجا

 . يركفلا

 هذه يف لمعا ل .. كلذ ناكف ةفاحصلا يف لمعلا ةركفل تهمت امومع

 HEN الر ديرما يف مهست نأ نكمي يلا لل لئاسولا نم اهربتعا يلا ةنهلا

 يلا برعلا ةلحم ءاشناب تق مث تاسسؤملا دهع يف ضايرلا ةفيحص هاشناب تق

 ةلع يهو اماع رشع ةينامث لالخ يف ةحفص فلا نیرشع براقب ام نآلا ام ردص
 اهجیراتو برعلا دالب ةيفارغجو يبرعلا ثارتلا ةمدخ يف ةصصختم اهنأب فصوت نأب حصي

 دنع هيلا تهجتا ام نبض نم ناك ةلحا هذه .. يركفلا مهثارتو مهتفاقثب ةلص هل ام لکو

 مجعم ءاشنإ ةركف ىلإ توعد انه نم .. دالبلا ةيفارتحيو .. دالبلا خيراتب ةيانعلا ابئاشنا
 هذه ءانبأ نم نيفقثملا دهاشب امدنع ضاعتماب سمي ناسنإلا نأل اندالبل لماكتم يفارفج

 ضرألا هذه لهجي هنكلو ماعلا دالب نم ريثك نع ثدحتب نأ مهدحأ نسحي .. داللا

 .. ةمشما رومالا نم هب هتايح طابتراو هب هطابترا يذلا بارتلا اذهو اپنم ءزج وه ىلا

 لک قوفي نأ بحي هنطوو هضرأب همانهاو هتيانع نأب كردي نأ يغبتي فقثملا باشلا اذه
 .. ماّيها

 نادلب كانه نأب روصتن وأ سمن ماعلا دالبب .. اهانراقو .. اندالب ىلإ انرظن اذإ ار

 ىلإ رظنن انیح انممه طبشي الأ يغني ساسحإلا اذه نكل .. ًاقح ةديعب لحارمب اننقبس
 قلعتي ام لكب ةبانعلاو ماّهالا ىلإ انوعدت يتلا زفاوحلا نم نوكي نأ بج لب اندالب
 5 ةركفلا هذه ةمات ةحيحص ةفرعم .. هيلع يه ام ىلع اهتفرعم كلذ نمو .. اندالبب

 مجعلا اذه نم نآلا مع هنأ ىلع هللا دمحأو دالبلا هذ ينارغج مجعم ءاشنإ لا توعد

 يتنکلو .. اهنع دعب بتكي م .. قطانم تيقبو .. ةقرفتم قطانم نع ادلج ۶ ۱٩ عبط

 .. هلكي ام ىلإ جاتح |ءزج ذختپ نأ حصیو ةساردلل ةاون ذختی نأ حصي مث ام نأ دقتعأ
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 رصتخا ةيدوعسلا ةيبرعلا دالبلل ينارغجلا مجعلا وه دالبل ًارصتخم ًامجعم تلمع يننأ اك
 ۱ . ةلوهأملا ةنكمألاو یرقلاو ندملا ءامسأ نم يوحمو تا تادلح ةثالث ی عقب مجعلا اذه

 ةمدخ يدؤي ةقيقح ا يف وهو ئرق نم اندالب يف ام ل اج ي وا مسا فلا رشع ةتس نم كأ

 .. دالبلا هذه نع فرعي نأ بحي نم لكل هنع ىنغتسي ال هنأ الآ .. ةلماك نكت مل ناو

 تالحرب تف .ًاثحاب وأ .. ًافقثم وأ ًافظوم ناك ءاوس .. تايمسملا نم ًاريثك كردي نأو

 مجعم فيلأت نم هيلإ توعد .ام ىلع اپ نيعتسأ يكل ةيفارغحلا يناساردل ةممتم ةريثك

 ةروشنمو ةفورعم .. تافلؤملا هذهو بتكلا ضعب يف تالحرلا هذه تنودو .. يئارغج

 ةمدخ يف عاطتسملا ردقلاب مهست اهنأب لوقأ يننكلو (ذيدج نیش ءارقلل مدقت اهنأب لوقأ الو
 .ةعركلا اندالب نع ًائيش فرعي نأ دارا نم

 نم مكنأو ةصاخ :مکسفن ىلع هعقوو ةيريدقتلا ةلودلا ةزئاج رثأ ناك فيك م
 ؟اه ةيبدألا ةميقلا نوردقي

 ءايشألاو .. اهرثأب موقت امنإو .. اهتدامب موقت ال يه .. ةلودلا ریدقت وأ ةلودلا ةزئاج
 امدنع انعفني يذلا ام يناوخإو ناو ا ةعدع تحبصأ ةیدام ةرظن .. الا انرظن !ذإ

 يونعملا ريدقتلا يه ةحيحصلا ةميقلا .. اذه : نم ةدئاف يأ . . نیباللا ةلودلا ال لذبت

 ةرئاج ةميقف .. بدألا ىلإ هجو اغاو هبوخأو دمح ىلإ هجوي مل يونعملا ريدقتلا اذهو

 يلا ركفلا يحاون نم ةيحان ريدقتل ةيعقاو ةرظن وأ .. ةيرك ةتفل امنو يف مسجتت ةلودلا

 !هيلعي يذلا ام الإو ةمألا ىلع ريثأتلا يف .. ةمألا داحيإ يف .. ةمألا ءايحإ يف مهست
 دمح .. نیرشع وأ نينويلم لانب امدنع رسالا دمح وأ ءلاتي اعدتع بيدأ يأ

 تمسي وهو دجو نأ ذنم رساجلا دمحو .. ملاعلا !ذه نم لقتنم دغ دعب وأ ًادغ رساجلا
 اذإو .. ءاش امو بغر ام ةلئاطلا لاومألا نم هيلع قدغت .. ةيركلا ةلودلا هذه تاريخ

 نوكيس اذامو اهقمعو .. ةيرثألا اهتيحان يه .. ةرئاجلا يف هكردن نأ بجي يتلا ةيحانلاف

 بدألل ةلودلا ريدقت وأ .. ةرئاحلا نع لأسي نأ بحي يذلا وه اذه .. ةمألا يق رثأ نم اه
 نم ةيحان لكر دقت نأب ةريدج ةمألا ةايح يف ةيركفلا يجون او كردت نأ ره ..

 .. ملاع هنأل انالف ردقت نأ يغبتيو .. لب هنر المح ترق . رکفلا ىح

 ريدقتلا نوكب نأ يغني يأ ا ل رت نأو ی ل اق رد أو
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 انأو ريدقتلا قحتست يتلا يه ةمألا ةايح يف ةيركفلا ةيحانلاف .. رکفلا يحاون لكل ًالماش
 قيرط يف ةرئاس ابنأو .. وحنلا اذه وحنت بدألا ميركت ىلإ اههاجناب ةلودلا نأ دقتعأ

 يف نأل ردقي يكل ركفلا ىلإ قداص يوق هاجتا لب ةتفل اهنأو ريفا لكانتمأل هنم ىجرب
 ركفللو ملعلل حلاص لمع .. ركفلل جاتن نوكلا اذه يف ام لک .. هجاتنل ريدقت هريدقت

 كانه نأ دقتعأ الف .. ةيداملا ةيحانلا امأ .. ةزئاجلا هذه يف هظحالن نأ بح يذلا اذهو

 ريغ وأ ًارشابم ًاقادغإ ناك ءاوس .. ةلودلا هيلع تقدغأ دقو الا .. ةكلمملا ءابدأ نم ًاييدأ

 لبس يل ترسب .. يتملع .. ةلودلا هذه فنك يف تدجو نأ ذنم تعتم انأ ٠ . رشابم

 يلا ةيركفلا ةيحانلا امن .. تدجو نأ ذنم ردقم انآ نإ ةابحلا قرط يل ترسب .. ريخلا

 ريخلا بحي ناسنإ لك لمأیو وجرت يتلا يهو ردقت نأ قستست يِبْلا يه .. ةلودلا اهتنع

 .ريدقتلا نم امیصن تناك يآ ةيركفلا يحاونلا لانت نأ .. ةمألا هذه

 يف ةماعلا ةلحم ءاشنإ لوحو .. ةفاحصلا لاحم يف ليرطلا حافكلا ةصق نعو د
 : دمح خيشلا ثدحت .. تانيناينلا يف برعلاو تانيعبسلا

 ةيعرم ةنيه تن اذإو .. . اهل يعط ال سفنلا ين رثؤملا حافكلاب ةجوزمم نكت م اذإ ابا

 ام پیف هرلا حفاكي يلا يه ةحييحسملا ةايحلا نكل .. ًالوك ًايخترم ًاناسنإ دجوت اهنإف
 .. نورخألا هيقل ام ىسقأ دمحلا هللو ينايح يف تبقل يننأ دقتعأ الو .. حافکلا عاطتسا

 قاشلا نم هيف نوكي هلوأ يف رمأ لك ًاقح .. اهتعيبط ىلعو اهتيجس ىلع ةايح تشع انأ
 ءاشنإ ةلاح تناك اذكهو هيلع بلغتي نأ مزعلا ممص اذإ هرملل نكمي ام تابوعصلاو

 هل يف هنع ترشنو اريثك هنع تلد انأو .. ةرم لوأل .. ةقطنل ةقطنملا هذه يف ةفاحصلا

 اف ناسنالا حسوتپ دق ءايشأ كانهو ليصفتلاب هنع ترشن .. برعلا ةلحم يقو ةماعلا

 اذه يف ثيدحلا نأ دعا الو داللا هذه يف ةفاحصلا خيرات نع ثدحتي امدنع

 تاقوعم هل .. ةهادبلاب كردم وه اکر ما لک .. انيدأ وأ انتفاقثل ادیدج فيضي عوضوملا

 ام بسح ىلع جيئاتنلا ينوي هيلع هب نومئاقلا بلختي امدنع كلذ دعب مث .. ىلوألا هتأشن يف

 , هله م

 :لاق اذالو ةلبقم تاونس يف ةزئاجلل حشري نمع دمح خيشلا ىلإ هجو لاوس يو
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 . نیتفصب فصتب يذلا بيدألا حشرأ .. ءامسأ حشرا ال انآ

 يناثلا رمألا .. يماسلا فدهلا وه ام فورعمو ًايماس ًافده هبدأ نم فدي نأ : ًالوأ

 ةءارقللو ةباتكللو بدألل دعتسي نأ بلطتت ةرادحلاو بيدألا ةفصب ًاريدج نوكي نأ

 ءيشلا .. ةعساولا ةيبرعلا ةفاقثلا .. ةعساولا ةفاقثلاب .. ةفورعلا هلئاسوب ريكفتللو مهفللو
 يف ام لك بقللا اذبم ًاريدج حبصي امدنع .. هبدأ نم ذضعتب نأ .. ةفاقثلا لئاسو يف يناثلا
 وه اذه هتمأ ديفت نأ يفيني يتلا ةياغلا ريغ يف هنم ًاليلق ولو .. فرصب نأ ال .. هناكمإ
  ةرئاجلل هحشرأ يذلا بيدألا

 ه 1407/19/18 : يعوبسألا ضايرلا

 دصقلا وسو ةملكلا ةهازن

 هجاتغ يذلا بيدألا تافص زربأ امه

 نب دهف یدفلا كلا الخلا بحاص ةموكح مینحتم نيذلا .انيركفمو انئابدأ نم رفن هب يظح يذلا ربدقتلا )

 بدألل ةلودلا ريدقت ىلإ فرصني دنكلو .مهئاوذل ءابدألا ءالؤه ىلإ فرصتی ال ریدقلا اذه .. هللا ظقح ريزعلا دبع

 هموق قالعخأو تاياغب مزتلملا بيدألاو بتا ةملكلا رودي انرومأ ةالو يعو لار .ةفقثملا ةعبلطلا نم رفنلا اذه يف لی
 يل دعب عرکت نم هوزاح ام نكلو .ءاطع لحفألاو ردجألاو قحألا طقف اوسیل ربدقلا مهلا نيذلا ءالزهو .. هنمأو
 .. ةمداقلا ماوعألا يف كلش نود ةيربدقتلا ةلودلا ةرئاج مهلمشتس نم ۰ مهئارظنو مهنارقأل ًاريدقتو ًاعرکت هتاذ تقولا
 اوحنم نيذلا رابكلا انئابدأ دحا :رساجلا دمح ذاتسألا ةريزخا ةمالع هنع ثيدحلا يف ضيفو هدكؤيو كلذ لوقب

 .[..مرکتلا نم هظححو بدألا عم هتلحر نع راوخلا اذه هعم ترحاو «ةنيدملا» هنقتلا يدلاو . ةيربدقتلا ةلودلا ةزئاج

 ؟ساخا ديح وه نم »

 هسفن نع ثدحتب نأ ناكمب ةبوعصلا نم دحي هسقن ةميق كردي ناسنإ لک الوأ -
 ال دحأ لك هعيطتسي ال ام اذهو امنقیفح ىلع هسفن زربپ نأ اما : نيتلاخ نيب هرلا نال
 يأب لمحي ال نأ اک هئواسمو هبقانم نع ثدحتي نأ ةايحلا هذه يف ءىرما لک عيطتسي

 سفنلا نع ثيدحلا ناك اذهو .رخآلا بناجلا ينخيو هبقانم نم ًابناج زريي نأ لقاع ناسنإ
 نايسف ةملكلا هذه ةميق كردب ال يذلا مامأ اهب تدحتپ يتلا ةملكلا ةميق كرد نمل ًاقاش

 رخآ يف دلو .. رساج لآ رساج نب دمحم نب دمح عاجإلاب .. ثدحتي مل وأ ثدحت ءاوس
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 ةريغص ةيرق يب دلو هه ۱۳۲۸ ةنس بیرقتلا هجو ىلع يضالا نرقلا نم ثلاثلا دقعلا

 عقب ميلقالا اذه (رسلا) مساب ًاثيدحو ادق فرعي ملقإ نم ءابلا مضب (دورا) ىعدت
 امدنع ةريحل الا نينسلا يف الإ ةرهش ماقالا اذهل سیل ميصقلا ملقا لاهشو مشولا لقا برغ

 اغاعتساو هيضارا كالتما يف ةعارزلاب نوينعملا قبات .. !دج ةريثك ةيفوج هايم هيف فشتكا

 قرخأ تاهجو ضایرلا دمي ملقإلا اذه راص ثيحب ادج ةطشن ةيعارز ةكرح هيف تراصو
 نومي ریقف بأ نم هدمح دلو ةريغصلا ةيرقلا هذه يف .ةيعارزلا هتالصاحب ةكلمملا نم

 ةجردلاب نكت مل ةحالفلا نأل سانلا رقفأ نم اوناك دهعلا كلذ يف نوحالفلاو ةحالفلا

 اذهف ةيرقلا كلت يف ةحالفلا رمأ انه انينعي ال ةمات ةئيبت هقزر لئاسو حالفلل يبت يتلا

 يف .. ةعباسلا يف وهو هتدلاو دقف مث هيوبأ عم أريقف شاع ةيرقلا كلت يف دلو يذلا لجرلا

 ةقيرطلا ىلع هال عن اك ميركلا نآرقلاو ةباتكلاو ةءارقلا «یدابم ملعت «ةيرقلا ةسردم

 . ةميدقلا

 يكل هل بيرق دنع هکرتو « ضايرلا ىلإ هدلاو هذخأ هرمع نم رشع ةيناثلا يف وهو مث

 نيالا داعو بيرقلا كلذ تام مث .. كلذ ناكو ةيبرعلاو ةينيدلا مولعلا ءىدابم ىقلتي

 ىعديو هدج هلفکف نيوبألا منی هدمح» حیصأو يفوت نأ كشوأ ام ًاضيرم هابآ دجیل
 ةماعإلا ف هدج دعاسي كمح ادب .. ةيرقلا مامإ وهو ماس نب هللادبع نبا يلع دا كلذ

 يديا ىلع ةساردلا لصاوو ضايرلا ىلإ داع تاونس .دعبو لافطالا ملعت يو ةباطخملاو
 ف جح كلذ دعبو دهعلا كلذ يف ءاملعلا رابک يدب ىلع ةشد ةسارد سردو خئاشملا

 مسق يف ةمركلا ةكمب يدوعسلا دهعملاب قحتلا ه ۱۳4۹ ماع لوأ يفو ةيرجه ۱۳۸ ةنس

 ًايضاق نيعو هتبغر ريغب ءاضقلا ىلإ سيردتلا نم لقن نيسمخلاو ةسداسلا ةنسلا فو

 يف لمعف فراعملا ىلإ دوعیل ءاضقلا نم صلخت مث ةنس نم برقي ان اهيحاونو ءابض يف
 ةلعبلا يف هنم بلطب لسرأ مث اهيف ملعتلا ريدم ًانواعم هةدجو ةنيدم يف فراعملا ةيريدم

 بادآلا ةيلكب قحتلا نم لوأ ناكو ةيدوعسلا ةيملعلا ةثعبلا نمض رصم ىلإ ةيدوعسلا
 العب ةموكحلا تعدو .. تماق ةيناثلا ةيلاعلا برحلا نأل ةساردلا قيرط لكي مل هنکلو
 ةدوعلا يف ةيغرلا هيدل جج مل ةيناث ةرم ةثعبلا تديعا امدنع مث .. تداعف «ةدرعلا ىلإ
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 ةيقارمل ًاسيئر مث ءاسحألا يف ةماعلا فراعلا ةيريدم ىلإ كلذ دعب داعو ةئعبلا ةلصاومل

 مولعلاو ةيبرعلا ةغللا يتيلكل ًاريدم مث دهاعملاو تايلكلا ريدم انواعم مث نارهظلا يف ميلعتلا
 مهسا دقو ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامالا ةعماجل ةاونلا دعب امف اتحبصا نيتللا ةيعرشلا

 ردقب اهل ةدناسالا ريفوت فو ابتمظنأ عضو يو نيتيلكلا نيتاه ءاشنإ يف رسامحلا دمح

 . كه

 ةفيحص لوأ أشنأف لويم هيدل تناك ثيح ةقاحصلا ىلإ هجتا ءانئثألا كلت یو

 دعب ايف ةديرج تراص يلا ؛ةماعلا» مساب ةيرجه ۱۳۷۳ ةنس ضايرلا ةئيدم يف تردص

 يف كلذ دعب رساجلا دمح رمتساو«ضايرلا» ةعبطم يهو ضايرلا يف ةعبطم لوأ أشنأو
 اهماع تلمكأ يتلا برعلا ةلمم رادصإ ىلوتب ثيح رضاحلا هتقو ىلإ يحصلا لمعلا
 :ادلحم رشع ةينامث اهئارقل مدقتو رشع نماثلا ماعلا لككت ةثالث روهش دعبو رشع عباسلا

 ىنعت اهنأل اهعوضوم يف ةصصختم ةلحلا هذهو ةحفص فلا دلحنا تاحفص براقت
 ا ميئارتو مهدالب ةيفارغجو برعلا خب خيرأت ةسارد اهتمدقم يف ةصاخ حاونب

 ةمجرتلاو ثحبلا ةماعلا راد» مساپ رشنلل ر اد هاشناپ رماجلا دمح ماق دقف ًاضيأ

 دالبلل يارفجا مجعملا اهمهآ نم بتکلا نم ًاددع ردصأ را ادلا هذه نمو هرشنلاو

 هذه رشن اذهلو هرکف دوارت اندالبل يارغج مجعم درجو ةركف تناکو ةيدوعسلا ةيبرعلا

 نع بتكي نأ ةباتکلا لع رداق فقثم بيدأ لک نم بلطو هتلحم يف اهل اعدو ةركفلا

 نم عمتجا نأ ناکف دالبلا هذه يف ملاقألا هذه نع تامولعم عمجل ةاون نوكي ام همیاقا

 ةدعاسك ممج ريبكلا يئارغجلا مجش اذهو ادلع رشع ةعسن وحن يف هعبط مح ام كلذ

 قارغا مجعلا) وه مجعلا اذه ؛ ًارصتخع ردصأ اک .. هترکفل اویاجتسا نيذلا هناوخ

 ىلع ديزي ام يوحبو تادلحم ةثالث ي می رصتخا اسو (هرصتحما» وسا ةيرملا هه

 . عمجتلا نکاماو ندلاو یرقلا ءامسأ نم مسا فل فلا رشع ةتس

 قق اک اهريغو باسنألاك يركفلا ثارتلاب قلعت ىرخأ ابتكر ساجلا دمح ردصأو
 نآلا وهو .. ةكلمملا ندم نم امهريغو ةنيدلاو ةكم خبراتب قلعتت بتكلا نم ةعومجم

 ةيمالسإلا ةراضحلا ثوحب عمجم يف لماع وضعو رصع ةيبرعلا ةغللا حجم يف لماع وضع
 يملعلا عمجملا ينو قشمدو ندرألا يف ةيبرعلا ةغللا عمجم يف لسارم وضعو نا يف
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 عبطتسپ ام ردقب رساجلا دمح موقب عماجا هذه يو .. يدنفا يملعلا عمجملا يبو يارعلا

 هذه نم هيلإ لاح ايف ناك ءاوس راكفأو ءارآ نم هميدقت وأ هلمع عيطتسي اب ةمهاسملا نم

 ثدحتأ نأ ديرأ امل زجوم اذه .. مهناعاتجا دنع ءاضعألا ىلعو هيلع ضرعي ام وأ عماجلا

 . يسفن نع هب

 ام .. بادآلاو نونفلاو خيراتلاو ايفارغجلل قشاعو تالحرلل ق قشاع دمح خيشلا ٠

 ؟تاصصختلا هذهب دمح خيشلا قلعت ةصق يه

 ناسنالا لويمو .. هلجأ نم قلخ ال رسيم ناسنإ لك نأب لوقلا حصي : ًالوا -

 راه نم ينأب نأ نكمي يتلا يحاونلا يف يعسلا لصاوي نأ ىلإ هزفحت هتاهاجتإو هتابغرو
 اماردلا يف يهاجنا ءارو نوكت دق يلا بايسألا ضعي انه .. ديقم ء ءيشب اهتلوازمو

 لوألا يناسارد نأ وه بابسألا هذه لوأ :ةيبرعلا دالبلا خیراتب ةيانعلا وأ ةيفارغجلا

 ىوقتو ویلا كلذ نع اشنب نا يعيبطلا نمو ةعلاطلا ةرثك ىلع زکترت تناك
 بهاوملاو تادادعتسالا يوقث زفاوح ضعب كانهو ناسنالا يف ةئماكلا تادادعتسالا

 سرد نم لكل فورعم ءيش اذهو :ةايحلا يف هقيرط طتخي نأ ناسنإلا عيطتسي ىتح
 ناسنالا يف ةيفنلا يحاونلا

 ءاوس حيشرتلا نم ءادنبا ةزئاجلا ىلع مكلوصح ةصق فرعن نأ دون (دمح» خيش «

 .. جا تالعإ ىتحو .. ةينعلا تاهجا نم كلذ ريغ وأ ةيفحص وأ ةيبدأ ةئبه نم ناک

 ؟كيلإ ربا لوصو مث فيكو

 مارک سیلو صاخشأ يف ًالثمم بدألا  مرکت نأ تدارأ ةلودلا نأ فورعملا نم

 نم دحارب اهماها زرت نأو بدالا مرکت نأ تدارأ .. بدألا يف نيلثم صاخشالا

 ريوصت قدصأ ةمألا روصب يذلا ةبركفلا ةمألا ةايح اهيلع زکترت ىتلا ةيركفلا سسألا

 يف ةلودلا تركف الف .. ناك اذكمو ءريدج هب وه ام ةلودلا ريدقت نم لاني نأ بیر
 تمدقتف بدألا مارک | وهو ليبسلا هذه يف راس نم اهريغ الع راس ةقيرط تكلس اذه

 نمو ملعلاب ةلص اه يتلا تارازولا نمو تاعماجلا يف تايلكلا نم ةيملعلا تاهبلا ىلإ

 ناكف ةزئاجللا هذه لاني نأب ًاريدج هنوري نم اوحشري نأ مہم تبلطو فحصلا باحصأ
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 ءارزو ابناضعا نمو ليلج ريمأ اهسارپ ةرقوم ةئيه یدل تاحیشرتلا هذه تعمجت نأ

 تلرت تاحيشرتلا نم ةعومحم ةرقولا ةئيحلا هذه یدل نوکتو .. نوفورعم ءابدأو نوقومرم

 نأ تارف هريغ زاح ام رثکا ًاناوصأ زاح نم كانه نأ ايب نم تدجوو اهزرف ةنجللا
 .ريدقتلاب ىلوألا مه الوش

 أ وه تلف اك لوألا رمألا .. مهدحأ انآ نيذلا ةوخإلا حيشرتب ناقلعتی نارمأ كلانهو
 اوسیل مهف .. بدألا وه يذلا مرکلا یبعلا نع ةلالدلل زمر ىوس مه ام ةوخإلا ءالؤم
 رمألا .. بدألل مرکتلا نذا ءبدألا ىلإ ميباستنال نومركم مه ام و مات نيمركم
 جييشرتل ءلاب نوریدج مه نم ماعلا اذه حشري مل ن م انئایدا نيب نم نإ أ دقتعأ ينأ وه يناثلا

 ًاعضاوت اذه لوقأ الو قحأ وه نم مهنيب نم نوكي دق هنإ : تلق اذ ذإ ًايلاغم نوكأ نلو
 دجوي دقو ةمات قئاقح ىلإ لصوت ال حيشرتلا قرط نم ريثكف لوقأ ال ًاكردم هلوقأ يننكل
 نم هل يذلا ؛رومغملا مهيب نم دجوي دقو حيشرتلا يف بغرب ال نم ءابدالا نيب نم كانه
 كلذ لك عمو .. اوحشر نيذلا ةوعنالا كئلوأل امم ًاعفت یدجآ وه ۲ يركفلا جاتتالا

 وا مهل فرتعي هتلمح نم ةثالث يف ًالثم بدألا تمركأ ايبح یخ تدارأ ةلودناف
 ناو و اس تانسا كلت نكت مل ناو ریدقتلل مهلهژب ام تافصلا نم مييف ناب نوريخآألا

 . مركي نأب قحأ وه نم ءابدألا نيب نم ناک

 اجافا مل يننإف مقاولا ينو يرغ ملع اک هب تملع يناف جن اذهب تملع ىتم امآ
 م اذغو الو يل صاح ًريدقت ةلودلا ن دجأ انأو يسفن تفرع ذنم يننأل هب

 يسفن ي دقتعآ لازأ الو دقتعأ تشكو .. هل نر تنك امو رمألا اذه برغتسملاب تنک
 اذهف ءابدألا نم ةلودلا هارت يذلا ددعلا وأ نيثالث وأ ةثالث ىلع مقیس ماد ام مارک الا نأ

 .ءالؤه نيب نم نکآ مل وأ مرکتلا هلمش نم تنك ءاوس بدألل ريبك غم

 نس لقب ال نأ اهطورش نيب نمف ءركفلاو بدألا خویش ىلع ةروصقم نآلا ةزئاجلا ؛
 لوح مكتايثرم يه اف ىرخألا طورشلا ضعب كانهو ًاماع نيسمخ نع ةزئاجلل حشرلا
 ؟حيشرتلا طورش

 حشرأ يكل ةفيحص بحاصك يل لسرأ هنأل صاصتخالا تاهجل اهتيدبأ ءارآ يل -
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 ذاتسالا بيدألا امه نينثا مهنيب نم لانو ةوخالا نم ًاددع تحشر ًالعفو ًاريدج هارآ نم

 نكلو نسلا دمج نأ يلأر نم سيلو .. سيمح نب هللادبع ذاتسألاو يعابسلا دمحأ

 نأ اكردأ نوا مهف دييتلا | اذه م لإ رال اذ نیمتهلا تعقد تاراتعا كانه نأ ودبي

 ةثاللثلا ماوعألا ييف أ و او ًادحاو مهمرختب تولا ادب ءايدألا نم ًاددع كانه

 يلا ةمرتعلا ةثيملا لعلف مینم ليلقلا ددعلا الإ ! انمامأ سيلو ةسمخ وأ داورلا نم ةعبرأ

 اومرکیل نسلا رايكب ءدبلا مت مي نأ يغني هنأ تظحال حيشرلا طورش عضو ىلع تفرشأ

 نع جرخي ال هسفن تفولا يف وهو ًاقح هبجو رابتعا اذهو رخآلا ماعلا ىلإ اولقتني نأ لبق

 كش نود لاحلا نولخیس مهو اولحرب نأ لبق ءالؤه مرکن نأ بدألل ميركت وهف ةياغلا

 نأ ةصاخو مهماركإ نم عني يذلا اف .. منم ردقأ نونوکی دق نم مهدعب مه ن

 يأرلا اذه حرتقا دق ناك نیرکفلا انئابدأ دحأ نأ تملع دقو .. لوطي ال فوس مهءاقب

 جات ثیح نم حشرملا يف رفوتت نأ بحي يتلا تافصلا ىلإ ةفاضإلاب نسل | رابك حیشرتب

 ةبيزتلا ةملكلا ريتعأ اأو .. ةملكلا ةهارت كلذ لك نم مهأو يركفلا وسلا ثيح نمو

 تاعوضرم فالتعا وأ ةباتكلا ةرثكو جاتنالا ةرثک امآ بيدألا هب فصتي نأ بهي ام لوأ

 اذإف فدحلا ومو دصقلا ةهازن وهو ىعسأ نشرب فصتت م ادا هل هبؤي امم تسيلف فيلاتلا

 نوكي نأ بحبو انبدأ يف لحم هل نوكي نأ نحتسب الف نيتفصلا نيتاب بيدألا فصتي مل

 الو مهمالكب اننوعدخم نيذلا ىلإ الو نيقفانملا وأ نيعداخملا ىلإ ةجاح انسلف .. انع ؟دیعب

 هوارآو هركف ينبني يذلا ركفمل یا حلا بيدألا ىلإ ةجاح يف نمت .. اتوللضي نيذلا
 رده نأو و مرتح نأ بحب يذلا وه اذه .. ةءيلس تاياغو فادهأ ىلإ لوصولا ىلع

 . یرخآ دصاقمو فادهأ هلو تافلؤملا نم رثكي يذلا اذه سیلو

 يردآ ال اهومنینبت يتلا ةريبكلا لاعالا دحأ وه ةيدوعسلا دالبلل پارغا مجعلا :

 ةبقب لامختسا يف نيبغارلا نوهجوت مكنأ مأ ؟هتبانک يف مبتلا جينملا نع نوضار متنأ له

 ؟رخآ جينم عابتا ىلإ هئازجأ

 لك مدقي نأ يه ةركفلا تناكو ةيئابلا هتغيصب دعب بتكي مل يئارغحلا مجسملا -
 رشنيو عمجم مث هيف شيعي يذلا هميلقإ نع هفرعب ام فيلأتلاو ةباتكلا ىلع ريدق بئاك

 اذه عمج مث .. ديرب ام بتكي نأ ىلع رداق ركف بحاص لك .. دقنيو سردي يكل
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 لكل ةلماش ةليصح انیدل نوکتت كلذ دعبو دقتلاو ةساردلاب لواتتپ هرشن دعبو رشنيو
 دماغ نع مق «نازاج نع مسق «ةقرفتم ءازجأ يف ةروشنم اهقطانمو ةكلمملا ملاقأ

 مسق «ةيقرشلا ةقطنملا نع مسق :یسع دالب نع مسق :ةکلملا لامش نع مق ءنارهزو
 ميو تعبط يلا ماسقألا هذه عمجت مت اهريغو ةيبرغلا ةقطنملا نع مسق . دجم ةيلاع نع

 نيدقانلا ءاراب ذخؤويو ححصتو حقنت نأ دعب مجعلا فورح ىلع اهلك اهيترتو اهحیقنت
 نآلا مجعملا نم تعبط يلا داوملاف .. مسالا اذبب یمسم دحاو باتک يف اهلك جمدتو

 ..قطانلا لكو ىبلاقألا بسحي ةبنرم يه اغاو فورحلا ىلع أماع ًابينرت ةبترم تسيل

 باتک اضیأو فورحلا ىلع بترم ةكلمملا لاش نع تادلحم ةلالث نم بناتك اندنعو

 فورخل» ىلع بترم نازيج باتکو فورطا ىلع بترم تادلع ةسمح نم مصقلا نع

 يف تسيل ماسقألا هذه نکلو خلا .. فورحلا ىلع برم نارهزو دماغ دالب نع رخآو

 ىلع امو ةعومجم داوم نع ةرابع نذإ هذه .. عمجلا رود يف يه امنإو ةبئاهللا اهتغيص
 اهوسرديو تاعومجم ا هذه ىلع اوعلطب نأ ىوس لمعلا اذه اولکی نأ ن نوديري نيذلا
 يغبني ةكلملا بونج مسق يف اهبأ نع ثحبأ نأ ٠ نم ًالدبف دعب اف احيحص ًايترت اهوبنريو

 يف ةمركملا ةكم نع ثحأ نيبو ماسقألا ركذ نودب يارغجلا باتكلا يف ابنع ثحبأ نأ

 رام کا يئارغجلا مجعملا يف ملا فرح يف اهنع ثصحنأ نآ ىغبني ني زاجحلا ةقطنم

 لا لو مجملا فورح ىلع هلك تیر دق صتقا مجملا) ريغصلا , مجعمل ةبسئلاب
 ,رخآلا مجعملا يف يف اک ًاماسقأ

 ةيئابنلا هتغيص يف دعب مضوي مل انيدبأ نيب يذلا مجعلل اذه نأ يه رمالا ةصالختو
 بيترتو ديدج عمج ىلإ دقنلا دعب حاتحيو دقتلو ةساردل جاتحم يديهع لمع وه امئاو
 ماخلا ةداملا , طفف ةدالا وه عمج امو دادعإلا رود يب لازب ام نالا ىلإ مجعلاف كب كج

 ةعست كلل انأيه اننأ وه نآلا كانه ام لكف .. اهيتريو اهيقنيو اهحساصب نم ىلإ جاتمت يتلا
 امو بتک رداصم نمو تالحر لالخ نم اهانعمج ج تم تامولعم ابيف ادلع رشع
 ناسنا لوقي امدنعو .. هدقنب صقنلا ل انكي نا الإ مبأرلاو ثلاثلاو يناثلا یلعو كيلع

 اهمسا وه امو كللذ ىلع ليلدلا ن هيأ هل لاقب ۹ مست ام امو تناك مةذفقلاب

 «نيرسلا» رساجلا دمح خيشلا لوقي امدنع التف ققغو كلذ تبثيو اذکهو مدقلا
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 هب لمعيو باوصتا يارلاب دۇب نذإ .. ال هيقفلا نسح ذاتسالا لوي اذک عقوملا ی

 ,لماکتلا رود ىلإ دعب لصن ملو دادعالا رود يف لازن ال نالا نحنف

 ءابدألا نم صاخ سلجم ةيدوعسلا دالبلا مجمل نوکی نأ نسحتسي نسحتس نم كانه ه

 اذه نيوكت ةركف يف مكيأر ام .. ءازجأ نم يقين ام لاكتسال لاخلا اذه يف نصر

 ؟سلجلا

 ًارمأ تیغ نأ تدرأ اذا» لوقي اجنار ًالثم كانه نكل .. نوكي نأ بجي ام اذه _

 نكي مل ةنجل ىلإ اذه لكو ولو دلم رشع ةعست انجرخأو انلمع دارفآ نحن ؛ةنجل ىلإ هلكف
 5 ًاوضع نوكأ امدنع انأو ۰۰ لک اوتلا وه تاعام او ناجللا «ادق « احساو ءرح ردصب

 وه لب اهلشفو رومألا مامتإ مدع بيس وه ةن لک ي .. لک اوتلاق .. لمعأ ال ةنجل

 اهلك اترومآ لشفل ديحولا ببسلا

 ولف .. تحمي ةنحل دجت نأ لق هنأ كلذ .. تحجنو رمأ ابلا لکو ةنجل ةيأ : يل لقو
 .ةلماع انا نوكت نأ طرشبو نوصتخع اهالوتی نأ بحي هنإف مجعملل تنوك

 تنأو ةصاخ مجعلاب صاخ سلمت ءاشنإ ةركف مكدوارت ال هنأ كللذ ىنعم له «

 ؟ةرکفلا بحاص

 باجتساف اهترشنو ةركفلا تسل یننآ يدل ام لكو .. درف ناسنإ انأف يل رمألا سيل -

 . اهنم دافتسي نأ ىلإ ةجاح يف ماخ ةدام وهو «ةاون ىوس سيل هلمع مث يذلا اذهف

 داجإب ىدان ضعبلا ناو ةصاخ .. ةكلمملا يف يوغل عمم ءاشنإ ةركف ىرت فيك ٠
 ؟عمحا الی

 ةيبرعلا داللآ ي ماجا كانه .. ؟اذال يوغ عمجم ال يملع عمج دجوب نأ يغيني س

 دالبلا ثارتب ینعب لماش يملع عسجو اهدحو ةيبرعلا ةغللاب صتخم يرغل عمجم - نايسق
 تاطوطحا ةساردو دالبلا نع هفیلات مع ام لکو عوبطلا عمجو هلع تاطوطعا عمجو

 دق ناوخألا دحأ ناك ًايدقو .. نيسرادلل ةأيهمو ةبترم نوكت نأ ىلع صرحلاو اهقيقحتو
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 ةغللا يف انيدل نوصصختلا دعب دجوي مل هل تلقف يوفل ممحم كانه نوکی نأب یدان

 ةسارد ةيبرعلا ةغللا سرد نم انيدل سيلو ةيبرعلا ةغللا سرد نم انيدل سيلو ةيبرعلا
 اهريغ الو فرصلا يف الو وحنلا يف الو ةغللا يف تافلؤم فلأو ةغللا يف جتناو ةحيحص

 يه ةيبرعلا ةغللاو ةيماسلا تاغللا سردي لو تاغللا نيب ةنراقلاو تاجهللا سرد الو

 ةيبرعلا داليلا عيمج هيف لثع دحاو يوعل مجم ةييرعلا دالبلا يف كانه ٠ اهعورف دحا

 مماحنا نم هريغ عمو يوغللا بجا عم عم ًانواعتم حبصأ ًايبرع ًايملع ًاعمجم انأشنأ اذاف

 اوماقو ينرعلا يملعلا عمجا اوأشنأ قشمد فو . . عسوأ هناصاصتحا تناك مث ىرخألا

 ثارت لک حمجي ماق مث عمجملا اذه هرشنو ماشلا خيراتو ماشلا بدأب قلعتي ام لك عبطب
 مهلعجو نيثحابلا تاتشا مو عمجملا اذه ماق .. ةيرهاظلا ةبتكملا اهامس ةبتکم يف ماشلا

 لم ىلإ ةجاح يف اضیا نحو .. لمعلا اذه م كلذك قارعلآ ينو .. هيف یلماع ءاضعا

 لوقآ ال المع لمعت اهنكلو ثارتلاب ةيانعلل ةددعتم تاهج نآلا اندنع نا .. عملا اذه

 زكرم دوعس نب دم مامالا ةعماج يف اندنعف .. صفان لمع هنکلو ةدئاف يذب سيل هنإ

 زكرم زیزعلا دبع كلملا ةراد ينو قيقحتلاو ثحبلل زكرم یرقلا مأ ةعماج ينو ثحبلل
 يعلا وهو دحاو يملع عمجم يف زكارملا هذه لک دحوتت نأ وه بجاولاو هریغو رشنلل

 ةسارد ثيح نم تاعماطاب ةئص هل ام الأ بخس نوؤشو رشتلا نوؤشو ثارتلا نوؤشب

 ءاملعلا انيدل نوكي امدنعف يوغللا عمجملا اما .. اهصاصتخاو اهنوؤشو تاعماجلا

 ةلص نإ مث 2 ةييرعلا ةغللاب ةيانعلل ةيعش عمجملا م نأ نكمي هنأف نوصصختلا

 نواعتلا نم ساسأ ىلع ةمئاق نوكت هريغو ةيبرعلا ةغللا عمجمك ىرخألا عماحشاب عملا

 مرکلا نآرقلا لزن اندالب يف نأل ةيحانلا هذهب مايهالاب ىلوألا يه اندالبو كلراشتلاو
 انمو هغللا نورخآلا ماعتب انمو يمالسإلا نيدلا ساساو ةينرعلا ةغللا ساسأ وه يدلاو

 . ميركلا نآرقلا ةغل ةنايص ىلع صرحن نأب مهالوأو سانلا برقأ اننأل نيدلا نوملعتي

 ؟ةريخأ ةملك هجوي نأ رساجلا خيشلا درب له ثيدحلا اذه مانخ يف م
 انناوخإ رذعأ ينكلو قمعلا مدع انتفاحص يف رشني ام ضعب ىلع دنا تنك -

 رهش لک يف ءارقلل مدقا ناب بلاطم اناف نوساقي ام يسأقا ينال مهرذعا .. نييفحصلا

 نأ موي لک يف بلاطم وه يذلا يحصلا اذپب فیکف ًادهج بلطتي اذهو ةحفص ةئام
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 رطضيو ةفيحصلا هذه الی نأ ديرب كش نودب وه .. ريبكلا مطقلای ةحفص نیئالث مدقب
 .. كلذ ىلإ رطضي هنكلو هكاردإ ةوق عم وأ وه هلويم عم مءالنب ال ام ايف رشني نا ىلإ

 جاتنالا اووقو تاحفصلا ددع اوللق اندالب عيمج 5 نییفحصلا انناوخإ نا ول اذيحو

 ايف رشنب ام نوكيو تاحفص تس نوكت ةحفص نيئالث ةفيحصلا نوكت نأ نم الديف
 . .اعفانو ادیفمو اراتخم

 هیقفلا نسح يلع ه ۱8۰6/۱/۹ :ءاعبرألا

 بدألا مركت ةلودلا

 .ةيريدقتلا ةلودلا ةرئاجي هزوفب ملعب نأ لبق رساجلا دمح غیشلا اهبتك ةملكلا هذه

 ذإ ماركإلاو ةياعرلاب اهردجأو ؛ناسنالا ةايح يف بناوجلا لوأ وه يركفلا بناجلا
 هيلإ حمطب ام ةايحلا هذه يف غلبي هبو .تاقولحا رئاس نع ناسلالا زيمتي رکفلاو لعفلاب

 .يرو مدقت نم

 عدبلا رکفلا نم ةيوق مئاعد ىلع الإ مقت مل رصعلا اذه يف مألا نم ةمأ لک ةايحو
 . عفانلا لمعلل ةجتنملا مولعلاو فراعلآ عاونال

 ةايحلا تاروطت رياست اهراثابو ةيركفلا بناوجلا ةيذغتب ومتستو وملت ةايحلا هذهو
 ,رشلاو ريخلا لئاسو نم ملاعلا تاجتنم لکب ةرخالا ةب رصعلا

 يف اهقیرط تذحأ دق اهناف اهتايح يف ركفلا رثآ ةلودلا يف ةلثمم ةمألا تکردآ یتمو

 ةأيحلاب عتمتلا يه يتلا ةباغلا غلبت لحارملا كلت يف ربسلا ةلصاوم تعاطتماو ةايحلا لحارم
 .لضنلا

 نم بدألا ذإ اهئقيقح ىلع ةمألا كلت ةروص يدبت ةارم ىوس ةمألا يف بدألا امو

 ام ةثيدحلا ريوصتلا ةلآ ةعشأ ولجت اك ةحضاو ةايحلا بناوج ولجت يتلا ةيركفلا رهاظلا زربأ

 هنابنطتم كاردإ نع ةزجاع لظت بناوجلا كلت زاربإ نودب .. تناك ةمأ ةبأ ةمألاو
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 . ةلاح نم هيلع يه امو اهسفنل ةلهاج ىفبت لب

 یری ال ام هنم هربغ یار هردسق هسفلن تهس نمو

 ريدقتلا كلذل ًازمر نوكتل مهؤامسأ تريتخا نيذلا ةوحخإلا ءامسأ فرعأ نيح أجافأ نل
 ال تافصب !یاحصأ متمت ىلع لدب ال ءامسألا كلت رايتخا نأ يريغ كردي اك كردأ ينأل

 ىوس يه ام ءامسألا كلت نإ .. ال .. مهتاوذل ريدقتلا نوقحتسي مهنأو مهريغ اهم عتمتب
 ..ريدقتلاو ةياعرلاب هيلإ هاجتالاو هب مايهالا ةلودلا تدارأ اه زمر

 اه ةلالد ال ءامسألاو هتلالد هل نكلو .. ليثمت قدص هيلا هب زمرب ام لثع ال زمرلاو

 اهنآ الإ رک ذلاب ةددح ءامسأ تصع ناو ةلودلاف نذإو اهتابلا نم هب دصقب امج امناو اهتاذپ

 وهو ةمألا ةايح يف يركفلا بئاجلا اذه اهتباعر لمشتو اهریدقت معي نأ ىوس درت مل
 ركفمو ملاع لك ريدقتلاب تامش دق ةلودلا نوكت هوحن هاجتالابو هب ماهالاب يذلا بدألا

 , دالبلا هل 5 بيدأو

 ا اهكاردإ نع ربعت نيح اهسفن مركت هرهاظم دحأ ي لم مركتلا اذهب ةلودلاو

 .ةعألا ةابح يف يوق رثأ نم هروص فلتخمب ركفلل

 كلذ لصاوت نيح امف ةمقلا يه يلا ةمألا هذه يف ةمارك دادزت ةلودلا نإ مث

 ..ةيركفلا ةايلا بناوجم ةيانعلا ةيمهأ سوفتلا يف ىمنتف ةياعرلا كلت ديزتو مايهالا

 ام لک نیصلطا ابتداق ىعسي ابيف وقیلو .. ازع بدألاو ملعلا ردقت ةلود هللا اهمديلف
 .ةيفولا ةمالا هذه ةلزنم عفريو ةيركلا دالبلا هذه ناش ىلعي

 رسالا كدمح : (ةيئاسملاب



 رماخا ایورپ اک ةملكلاو ةزئاخلا

 بدالا تالامم يف هژار۲! تريمتو ؛ًامكو ًافيك ءاطعلا لاصتاب ةمألا هذه ةايح اورثأ نيذلا ذالفألا ءابدألا نم
 ايقارفحلاو خيراتلاو بدألا يف ةديدعلا هتافلؤمو .ينرعلا الا ىلإ ةكلمملا جراخ اهرثأ دتما یتح ةيدجلاو ةوقلاب رکفلار
 .يرعلا ثحابلاو ءیراقلل لماك عفن تاذو ةيبرعلا ةبتكملا ىلا ةديدج ةفاضإ

 يرعلا ماعلا نادلب فلتخم يف ةيمالسإو ةيرغل عماجم ةدغ ةيوضع عمجب وهف تلصتاو هناماهسا تددعت

 هلارآ نه ريثكلا ىلع فرعتن رساجلا دمح ذاتسألا عم ةعمامملا ةلامر بودنع هاوجآ يذلا ثيدحلا اذه نمو . يمالسالاو
 .اهحرط يلا ةبرثلاو ةميقلا تامولعملا لالبخ نم هراكفأو

 .ةفاحصلاو ةباتكلل ههاجتاو

 شيعب ملقإلا اذه ةكلمملا ملاقآ دحأ رمسلا ملقإ ىرق نم ةبرق ي دلو رسالا دمح ']

 ,ةحالفلاب اهدارفأ لغتشي ةربقف ةرسأ دمح اهيلإ بستني يلا ةرسألاف ةحالفلا ىلع هناکس

 يف ةحالفلا .ريقف قف حالف بأ نم ه ۱۳۲۸ ةتس يف بیرفتلا هجو ىلع رساجلا دمح دلو

 نم ريس ضيضب یوس نيحالفلا ىلع ردت تناك امو نهملا ىقشأ نم تناك تقولا كلذ

 نع الو دهعلا كلذ يف ةحالفلا نع لاسرتسالل يعاد ۷ .. مهتاجاحب يني ال قزرلا

 .اهيلاسأ

 الو ءيش لک يف ةيرقلا راصنأ سو ةيرقلا ءانبا نم وهو ةيرقلا يف رساجلا دمح أشن
 الإ يثلا عطتسي مل ثيحب مسجلا ليلع شاع دقف هتحص رثات ىوس ةدئاز ةفصب فصتب

 يف هابأ كراشي نأ ىلع هدعاسب ام دهملا نم هيف نكي مل هرمع نم ةعبارلا زواجت نأ دعب
 ةءارقلا ءىدأبم ملعتيل ةيرقلا ملعم ىلإ هرمأ لكي نأ ىلإ هوبأ رطضا انه نم « ةحالفلا هتنهم

 هرمع نم ةرشاعلا یو ًارظن نارقلا ظفح یتح كلذ هل ناکو ءمركلا نارقلا مث ةباتكلاو

 ضعب «یدابم ىقلت ثيح ضايرلا ةنيدم ىلإ هب بهذو هوبأ هذحأ بيرقتلا هجو ىلع
 هلفكف تولا شارف ىلع هابأ دجيل هتيرق ىلإ داع نأ ثبلي ملو ةببرعو ةينيد نم مولعلا
 ظعو لوتب يذلا وه هدهع يف فورعم وه اك مامالا اذهو ةيرقلا مامإ ناكو همأل هدج

 يف اهالونب يلا رومألا نم كلذ ريغو ةيباتكلا موو مایمالاو مهسيردتو ةيرقلا لهأ
 ريغ رصعلا كلذ يف ةباتكلا نسحم نم دجوي نأ لقو ةباتكلاو ةءارقلا نسحب نم بلاغلا
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 بطخ يف .. هتنب لباب نيعتسي راص انه نمو نسلا ريبك همأل هدج ناك . دجاسملا ما

 ملعت يف هب نيعتسيو تاولصلا دعب هتعاج ىلع ظعولا بتك ةءارق يف هب نيعتسيو عمجلا
 ىلإ ةيناثلا ةرملل دمح رفاس تاونس دعب .. ةباتکلاو ةءارقلا ءىدابم ًاضیا ةيرقلا لافطأ

 ىلع سردو اهاقلن يتلا لوألا ءىدابملا نم عسوأ ءىدابم ىقلتف ملعلا بلطل ضايرلا

 ضایرلا يضاق قيتع نب دمح نب دعس خیشلا دهعلا كلذ يف ضايرلا ءاملع ريهاشم

 ىرخألا بتكلا ضعب هيلع سردو هنم ًاريبك ًامسق وأ ديحوتلا باتك هيلع سرد ةيدابلل
 ضعب نم هيلع أرق خبشلا لآ زيزعلا دبع نب حلاص خيشلا ةرضاحلل ضابرلا يضاقو
 هلبقو ةالصلا ىلإ يثملا بادا باتك لثم هللا همحر باهولا دبع نب دمحم خيشلا تافلؤم
 ةيبرعلا ةكلمملا يف ماعلا يتفلا دعب ايف راص يذلا ميهاربإ نب دمحم خيشلاو لوصألا ةثالث

 باتك لوا هبلع ارقو ضفارفلا يف ةيبحرلا نتمو وحنلا ي ةيمورجألا نتم.هیلع ارق ةيدوعسلا
 تناك تاونس ثالث وحنب كلذ دعبو ؛لبنح نب دمحأ مامالا هقف يف «عنقتسملا داذ»

 دهعم يف یطسولا ةقطنملا ءانبأ نم ددع عم مظتنا ثيح ةمركملا ةكم ىلإ لوألا هتلحر

 ةنس دمح هنم جرو ةمركملا ةكم يف يدوعسلا يبالسإلا دهعملا مساب ًاثيدح ءیثنآ

 ؛ءاضقلا يف صصختلل مق دهعملا كلذ يب ذإ يعرشلا ءاضقلا يب اصصختم مو ۳

 نيعف فراعملا يف دادزي نأ بغر ًادمح نكلو ىلوألا ةيديهقلا تاساردلا ةرتف مات دعب

 اهل ریدم مث ةسردُمأ ريدم ًادعاسم مث عبني ةسردم 5 ًاسردم ه ۱۳۵۳ ةئس يف نيع ام لوأ

 يلعتلا ىلإ داع مث اهنم ابیرق وأ ةنس هرشابف ءاضقلا ىلإ ملعتلا نم لقن ه ۱۳۵۷ ةنس يفو

 ةيلكي قحتلي يدوعس بلاط لوأ ناکف ةساردلل ةرهاملا ىلإ ثعب س ۳۵۸ ةئس قو

 ةيملاعلا برنا تماق ثیح بادالا ةيلك يف ةساردلا لكي مل هنكلو ةرهاقلاب بادآلا

 ةدوعلا يف ةبغر هل نكي مل تديعأ الو ةكلمملا ىلإ ةيملعلا ةثعبلا عم دمح داعو ةيناثلا

 دهاعملا ريدمل ادعاسم مث دجن يف ملعتلا ةرادإ ىلوت ام رخآ ناكو مس لاعا يف القتم قبو

 ةاون دعب ايف اتراص نیتللا ةيعرشلا مولعلاو ةيبرعملا ةغللا ييلكل ريدم مث ةيملعلا تایلکلاو

 .ةيملعلا رماحلا دمح ةايح ةصالخ هذه دوعس نب دمحم ماعالا ةعماجل

 نم هريغك نأك دقف ه ۱۳۵۹ ةنس يف ًاركبم أدب دقنف ةفاحصللو ةباتكلل ههاجتإ امأ

 ةعلط هبابش نس يف ءرلاو بیدا هنابو رعاش هنابو بتاك هنا : هنع لاقب نأ ىوبم بابشلا
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 نا همس ًائيش بتكأ نأ لواحأ تنك دقف اذکهو هرورغ بناوج نم ًابناج الب ام لكل

 انيح ينس يف مه نم يريغكر سأو رشني نأ ًادهاج لواحأو فن همسو ًارذه وأ ارعش تئش

 ةفيحص يف فحصلا يف لوألا يتاباتكأرقأ امدنع يننكلو تحصلا يف ًاروشنم يما یرآ
 اهيلع علطأ امدنع تنك مال لوأ يف ةيدوعسلا دالبلا يف مث ىرقلا ما .زاجحلا توص

 نأ تلبق امل ءيشرمألا نم يل ناك ولو فعضلا نم ايف هارأ امم الجخ یراوتآ داكأ نآلا

 لو تاشتا ثيح هم ۷۳ ةنس ناک يتح ,تدبارتو ةركفلا هذه تمن .. يل بسنت

 هلاذنآ تنكو ضايرلا ةنيدم يف ةعيطم لوأ تأشنأ مث ضايرلا ةنيدع يف تردص ةفيحص

 ةفيحص لوأ ةماعلا ةفحص تناکو ةيرعلا ةغللاو ةيعرشلا مولعلا يتيلك ةرادإ ىلوتأ
 ىرخألا فحصلا ضب يف بتكأ كلذ لبق تنك ؛ةميركلا ةئيدملا هذه يف تدجو
 مش نودب ءايشأ رشن ذأ دقو ةيدوعسلا دالبلا ةديرج يف رشنأو و لبثا ةلجم يف اینک رشنأل

 رخآ يف تحبصأ مث ةياوه اهرمأ لوأ يف ةباتكلا ةباوه تأدب لاججإلاب .. ةقلتخم تاعقوتب

 ال تحبصأ ينأل يل ةبسنلاب عقاولا وه هنكلو ماتم سيل ريبعتلا اذه ناك نإو ءاد رمألا

 ثحبلاو فيلأتلاب تينع مث برعلا ةلجم كذ دعب تأشنأ .. ةباتكلاو ةءارقلاب الإ شيعأ
 لاجلا اذه يف رارمتسالا ىلإ ًاعفد ينعفدي راص ام يبابحأو يناوخإ نم ريثك نم تدجوو

 الغش نوكت نأ تبلت الو باش لك سفن بعادت ةبغر يناياوه لوأ تناك اذكهو ..
 .الغاش

 ؟كليلإ ربا غولب یتحو حیشرتلا نم ءادتبا ةرتاخا ىلع ثللوصح ةصق يه ام.

 ةلودلا نأ وه هفرعا يذلاو .. ةزئاجلا قحتسپ هنأب اولاق نيذلل هجوب نأ نسحب اذه []

 مرکت نأ نکملا نم سب سيل بدألل اهريدقت يف ىهو ةماع ةفصب بدألا ردقت نأ تدارأ

 وأ بدألا ىوبي نم دالبلا هذه ءانبأ نم ةثالثب زمرت نأ تأرف دالبلا هذه يف بيدأ لك
 مامالا لوق يلع قبطنب نأ حصي ان .. رعشلا ةفصب فصتپ وأ بدألا ةفصب فصتي
 ..يعفاشلا

 .ةعافش مهب لانأ نأ وجرأو .. مهنم تسلو نيحلاصلا بحأ

 يف زیمتلا وه بيدألا نأل ةملكلا هدم ماتلا مضاولا لماكلا ىنعئلاب ًاييدأ تسل ان

Aey 



 ىلإ ةياورلاكو ةلاقملاكو ةصقلاك بدألا لوقح فاتخم يف جاتنالا ريثكلا هراكفأ يفو هبولسأ
 عقاولا يف انأ ءةددعتملا ةريثكلا عاونألا ءفورعملا ثيدحلا بدألا عاونأ نم كلذ ريغ

 مو ةباتك بدألا ىوهأو ةءارق بدألا ىوهأ يننكلو بيدأ ةملك هيلع لدن اع ايدا تسل

 انا اقح «بيدأ مسا هيلع قبطنب نأ حصي يننأب يسفن يف سحأ ينلعحي يذلا غلبلا غلبأ

 تالا يف «ةيفارغلا تاساردلا تالام يف تحبلا تالاحم يف ةددعتم بناوج يل

 اذه نم «هسفن بدألا قمع يف ال :ةيبدألا تاساردلا لاحم يف «ةيخيراتلا تاساردلا

 هل فرتعأ انأ يعابسلا ذاتسألا .ةملکلا ىنعمب ًاييدأ تسلو ثحاب يتنأب فصوأ نأ حصي

 يف ييراقب ناك ناو هيلع اوسردي مل ناو هراكفأب | ر ا هذیمالت نم تنك ينأب

 ذاتسألا تاباتك نإ ةصاخنو هتاباتكب ترثأت ينا الا ةئيلق نینسب يلع وبري وأ نسلا

 انياتك نم ريثك نيب الشم اه دجأ نأ لق سم روس تنك ام ىلع يعابسلا

 قحلاو يعابسلا ذاتسألاف بولسألا يف ةلوهسلا ةمسو حوضولا ةمسو ةحارصلا ةمس يهو

 بتکلا نم ةلسلس هلف ًاسردم لمعي ناك اح هتافلؤم ترثأت تنك ناو ببدأ وه لاقب

 تاقلح نام نكت مل نإ تاقلح تس يف تردص ,ةيبرعلا ةءارقلا ملس» اهمسأ ةيسردلا

 ةلوهسلاب فصتت ةقيرطب نئدتبملل ةءارقلا يلعت يأ «ةديشرلا ةءارقلا» رارغ ىلع يهو

 ذاتسألا .. ةيوناثلا تاساردلا لحارم نم ةلحرم رعنآ غولب ىتح جردتلاب فصتتو

 ةيبدأ ةفص وذ رخخآو ةيركفو ةيخيزات لويم وذ ناسنإ كانهف نذإ .. ًاقح بيدأ وه ىعابسلا
 رعشلا ةصاخخو رعشلا يف يوق لب نسح كاردإ وذو ثحاب وه ثلاثو كش نودب ةقيمع
 نع ًاباتك فلأ نم لوأ هللا دبع ذاتسألا لعلو سيمخ نب هللادبع ذاتسألا وهو ىبعشلا

 ءالوه نم دحاو لكل راص .. ةثالثلا ءالؤه راص نذإف برعلا ةريزج يف ىبعشلا بدألا
 ربتعا ريدقتلا نم ائيش ةلودلا نم لانت نأب ةريدج ةفص ابنكلو ةزيم لوق ال ةفص ةثالعلا

 نا وأ مهريغ هب زيمتي مل ام | وزيمت مهنأ ءالؤه ینعم سيلو بدل زمر ةثالثلا ءالؤه
 لع هتيئوأ اعاد .. رورغملا لجرلا كلذ لاق اك لوق نأ ة ةسرد ىلإ موم لجأ مفدي رورغلا

 مم دحاو لك نكلو اذكه لوقي نم ةثالثلا ءالؤه نيب سيلف هللاب ذايعلاو ال «يدنع ىلع

 يف ركفم لكل «رعاش لكل «ثحاب لكل «بيدأ لكل .. بدألل زمر انذختا امنإ لوقي
 نأ دعبتسملا نم سيل يذلا مرکتلا اذهو ميركتلا اذه نم انییصن انل ناكف دالبلا هذه
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 دحاو لک لان دق لب هبیصن بدألا ةنهم یهو ةميركلا ةنهلا هذه ءانبأ نم دحاو لک لاني
 .كلذ میثم

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف نيفقثملاو ءابدألا نم دیدعلا ءاقتلال ةصرف ةبسالا هذه يف <
 يخيراتلا ثارتلا ةمدخ هنأش نم ال نيفقثملا ءالؤه ىلع هحرطت نأ دوت اه كانه له ..

 ؟يئارفجلاو

 ًازفاح ةيركلا ةتفللا هذه نوكت نأ وجرأ انأو ةريثك تارم يف اذه نع تلق انأ [ ]
 ناو اندالب يف ءابدألا نأل ءابدألل ةطبار داجیا نيرمألا نيذه دحأ .. ةئالث وأ نيرمأل

 يف نوشيعي مهنأب نونوکی ام هيشأ مین الإ ةبوق تالص مهنیب كانه ناو نيريثك اوناك
 ةيبرغلا ةقطنلا يف بيدألا نع الو نازاج يف بيدألا نع فرعت ال تناف ةفلتخ راطقأ

 يحاونلا ىلع فرشتو مينوتشب ىنعتو ءابدألا ءالؤه عمجت ءابدالل ةطبار تدجو اذإف
 ىتح ًاباتك ردصب ال يداونلا نم دان يأ نأ ثيحب يبدألا جانتلا ىلع فرشتو ةيبدألا

 رمألا هريثك ءيش هنإف اذه مث اذإ دالبلا بدأ لثب يكل هيف يأر ءابدألا ةطبارل نوكي
 ١ : عماجم كانه ةيبرعلا راطقألا لک يف يناثلا

 ةغللا عمجمو قشمد يف ةيبرعلا ةغللا عمجمو ةيبرعلا ةغللا عمم كانه ةرهاقلا ييف -
 وأ ةيمالسالا ةراضحلا ثوحم عمجبو دادغب يف يقارعلا يملعلا عمجملاو ندرألا يف ةيبرعلا

 يلا ةكرابلا نطاوملا ؛ةبيرعلا ةغللا دهم اندالب يف عماحلا هذهف « نامع يف يكلملا عمجما

 اذه ءةيبرعلا ةغللا ظفحل يوقلا جایسلا وه ميركلا نارقلاف :مرکلا نارقلا اهيف لزن
 يوق زكرم اهيف نوكي نأ يغبنب انتغلو انخيرأتو انئارئ انل تظفح يتلا نطاوملاو «نطولا

 مهيب عمال داحتإ مه كانه اهلك عماجما .. ةيوق مهب هتلص نوکتو عماجا كلت دناسي
 سيل ایملع اعمج نکیلو عملا اذه لثم ًاضیا انئيب نوكي ال اذامل «نواعتو كراشتو داحا

 رارغ ىلع عمجملا اذه نوکیو ينرعلا يملعلا عمجما اندالب يف نوكي ال اذام .. ون اعم
 ناتاه ءةيبرعلا ةغللا عماجمب ةلص هل نوكيو دادغب يفو الوا قشمد يف تئشنا يتلا عماجملا

 هذه نوكت نأ .. ةعركلا ةلودلا نم ةعركلا ةتفللا هذه نوكت نأ ىنتأ تنك ناتلأسملا

 .كلذ ققحتي نأ وجرأو نيرمألا نيد ماتهالل اثعاب ةتفللا
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 راي نا نم الدب ثارتلا قيقحتل زكرم مابق ىلع لمعلا بحي هنا دقتعت ال اذه لجأل

 ؟ طقف نوقرشتسلا هب مي + انثاوت

 يأ لضف مه نيفرشتسملا نأ ىرأ اذإ قارشتسالا يف ةفلتخم نم ةرظن يل انأ ةقيقللا يف []

 «راعتسا ثعاوب ىلوألا مهثعاوب «بيع لك نم نوئيرب مهنأ اذه ىنعم سيل نكل لضف
 .رهمملا مجیلا وم لو نیذلا مهف « مهریغ ًانداقا ام رثكا انودافا كلذ ا مهنكل

 مهدحأو « تادذحم ةعبس يف هومدق مهلبق دحأ هلمع نإ قبسي ۸ يذلاو يوبنلا ثیدحفل

 دا تی قاماش سواه ا عضو دلع رشع تلف يراطلا خ دم يذل

 1 5 سا “را ل 2 گرام 1 او

 ٹاسک r ۰ دتساوت 1 ۳ ءالؤه هاهرشنو ةكم خي راوت 7 دمعو نادلبلا مجسعم

 نمو افق هرشني مث .. هژرقیو هخسني هدي طب كس (دلقتتسيو) لمع اک باتكلا
 قيسنتلا مدع ابیلع ذی انا ثارتلا رشنب ينعت ةفلتخم تاهج اندالب يف نأ ظفا نسح

 امسق زيزعلا دبع كلملا ةعماج يثو تارا ءايحإال امسق دوعس كاللا ةعماج يف نأ دجنف

 دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج قو ثارتلا ءایحال امسق ىرقلا ما ةعماج يو : تارتلل

 نذإ تارا ءايحال مسق زيزعلا دبع كلا ةراد يف : ثارتلا ءایحال مسق دجوب ةيمالسإلا

 هذه نيب نوكي نأ ءیش لك لبق بجي نكلو ثارتلا ءايحال زكارملا نم ددع اندنع

 امأ ايوق ناك ادحوم لمعلا ناك الکو ءادحوم لمعلا نوكي يكل لماک مان قيسنت رك ارلا

 ترا ةعماجلا موقت 2 يا 0 ل طولا اذه رشنا لإ ةعماا هذه دمعت نأ

 يش ۽ ۳ دهجللو لال ةعاضإ اذه ,ضرغلا سفن یرمنا ةثعب لاسراب ىرخالا

 هب ین نا بجي رمأ مهأ . مس تاو ۳9 یوقت ذأ نكي ار

 لا لو در لکوب نأ نال رال 59 9 0 تاعماجلا

 تامماخلا ل نم اهقيقحستل ىدصت بک مايألا هذه 5 ءاهاشإ ينأل هب ست لحجر

 برعلا 9 تحفصت ولو ثارتلا كلذب اوئبع ءاهولوتي نأ حصي ال سانأ اهسفن
 نيريدج اوسیلو ثارثلا رشنل نودصتب نيذلا ءالژه نع هرشنأ امم ةريثك ءايشأ تكردأل

 . هولوتب ناب
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 راشتنا لهسب رمآ ةنبدم نم رثكأ يف ةيلحلا ةفيحصلا تاعبط ددعت يف نأ دقتعت الأ ء

 ؟نطولا اذه ءاجرا يف عالطالاو ةفرعلا ةرئاد عاستا يلاتلابو ةفيحصلا

 لئاسولا ایت امدنع اذه نمز يقأب دق هذه ندملا نم ددع يف ةفيحصلا تاعبط ددعت |

 ددع يف طسوألا قرشلا افت الثم ةددعتم نكامأ يف ةقيحص أرق نأ اهتطساوب نكمي يتلا

 ثيح نم الو مكلا ثيح نم فحصلا رصحم نيلئاقلا نم تسل انأو ةيلاعلا ندملا نم

 ام ةفيحص اندجوأ اذإف ائراق دجوت ةءارقلا ةليسو نأ ىرأ ينإف ةصاخ نكامأ يف اهدوجو

 اذهب نحو ًاليلق ناك ولو اهأرقب نمم دب ال ةفيحصلا هذه نأل ءارق اه دجون كلاذب اننإف
 رمألا ؛فحصلا رصح نيلئاقلا عم تسل انأف كلذلو ريبك بسك اذهبو انئارق ىلإ تیضن

 ؛ةءارقلا ةليسو ليهست ي وه ةفاقثلا راشتنا ؛ يعولا راشتنا هيلع فقري رمأ مهأ يناثلا

 وأ ةبتكم ةيرق لك يف تدجوأ اذإ نكمي « تابتکلا داجیاب لهست نأ نكمي ةءارقلا ةليسو
 عمضوت نم عم معءالتت نأ يغبتي تابتکلا هذه اضيأ مث « تابتكملا نم ددع ةنيدم لك يف

 ةفرعملا بن رر نر ب او پنا لع وا دحاف نول ىلع رمتقي ال أو مرق يف مهدنع

 راثکتسالا نأ ىرأ ىنلإ : زاجيالاب «تابتكملا هذه يف ةفرعلا بناوج ددعتت نأ بحي لب

 .ةنسحلا رومألا نم ةءارقلا لئاسو نم

 ثيداحألا ناولأ شن ىلإ تدمع يبرعلا نطولا يف ًاثيدحو تماق ةيبدأ سلام كانه ٠

 ايف دحي ةلئامم سلام نم ةکلملا ولت الو ءةفاقثلاو بدألاو ملعلا نوئشب ةرک اذلاو

 رساخا سلجم دوجولا ىلإ جرحي نأ ف نورت هلأ .ةعتملا نم ًاريثك هذه تايدتنلا قافع

 ايال

 « يعافرلا» ذاتسألا يدانو ىرخألا | ةيبدألا يداونلاو دات يدانو ام اموب اعدق يما

 نكلو ةيبدألا ةكرحلا ىلإ ةيوق دفاور فيضي ام اهنأ كش ال هذه رضاحلا تق ةولا يف نآلا
 ذاتسألا ةفاقث نيأف يداتلا اذه لثم دجوب نأ عيطتسي ناسنإ لك نأ اذه ىنعم سیل

 ایا نإ لاقي قلا .. تقولا كلذ يف نيثحابلل | اهلبقتو ؛يم» ردص ةباحر نيأو داّقعلا

 یینلا ىلإ ةديدحلا رصم نم ىلا ةحاسملا هذه ي ةروصحم ةرهاقلا تناك ام دعبف تريخت

 بهذي امدنع ةقشم دحي ال ءرلا ناك اهسو ًاروسيم تاهحلا هذه نيب لاصتالا ناكر
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 ادیدج هيلإ فضي  هیدان داعأو داقعلا ثعب ول هنأ دقتعأ انأ ءداقعلا ذاتسألا يدان ىلإ
 ال ضايرلا يف نآلاف ةلماحا ليبق نم هيلإ اوتأو يح ناك امدنع هوفلأ نيذلا الإ هداور نم
 ةيندملا ةايحلاف ایکس يلا ةلجلا ريغ ءايحألا دحأ يف ناك اذا كيرق روزت نآ عيطتست

 هل يعافرلا ذاتسألا كلذل يداونلا هذه ةميق فعضأ ام قراوفلا نم تدجوأ ةثيدحلا

 دلب نم نومدقي سانأ وأ هوفلأ سانأ الإ هداترپ نأ لق نكلو حوتفم هبدانو نينس نآلا
 نوتأيف مهیا يتأبو مهروزي ةميدقلا هتلصو سانلاب هتفرعم ةوقلو يعافرلا ذاتسألا ةلصلو
 ذاتسألا دنع ام هتباحرو ردصلا ةعسو لبنلا تافص نم هيدل تاسنإ لك سيلو هيلا

 يف نورازيو مهتنكمأ يف دارفألا اهميقي يتلا تاعاتجالا نأ كش نودب ناف الو يعافرلا

 ةيبدألا ةكرحلا طيشنت يف رثأ تاذ اهنإ ةنكمألا كلت

 ىلع اقرت ول اندوب بعاصملا نم ريثكلا ت تهجاو كنا دب ال كرافسأو كتالحر يف ه

 ؟ةمداقلاو ةرضاحلا لايجألل اربع نوكتل اهتهجاو يتلا ةيعصلا فقاوملا ضعب

 زفاوح ىوس يه ام هلمع يف لماع يأل بعاتمو تالکشم ىمسي ام نأ يف ةقيقحلا [7]
 يأ لينل هيعس ليس يف ناسنالا هيساقي ام نأ يأ بعاتمو تالكشم ىمسن نأ حصي الو

 ال كح ماد امف هل لمعي ام ةميقل یعاسلا كلذ كاردإ رادقل كح وه لاعألا نم لمع
 تیغ غلبي يكل كحلا اذه ىلع باغ نأ ديري هنأل هبف ةذل دمي هدجت لب ةبوعص ىمسي

 .ةياغل عاس لكل تالكشم وأ تابوعص ىمسي نأ حصي ام كانه سيل نذإف

 نع دادغب يف بادآلا ةيلك اهردصت ةلحم يف طوطخ ًافصو تأرق ىننأ ةرم ركذأ

 فصول ةلأس» وهو اهب ىنعأ يتلا تاعوضولا نم !ذهو جحا قرط فصو لوانتي طوطخم
 يلع نيسح روتكاللا عيقوتب ةلاقملا كلت ةلحا هذه يف تارقو جلا كلاس ىرطلل يئارغجلا

 يف دجوب طوطحلا اذه نإ لاقو دادغب يف بادآلا | ةيلك ةلحم يف «يقارع ثحباب» ظوفحم

 تصرحو قارعلا ةرابزل ةوعد تيقلت .. توريب يف انأو هنارق « سوط يف ةيوضرلا ةبتكملا
 ناجرهم روض ةوعدل ةباجتساو دادغب ىلإ تیهذ العفو روتکدلا اذهب غاهجالا ىلع

 ةيقارعلا ةموكحلا نم تيعد تنکو دادغب ءاشنإ ىلع ماع فأ رورم ةبسانعو يدنكلا

 ىلع علطأ يكل ظوفح روتكدلا لباقأ نأ يروضح نم ةيوقلا ةياغلا تناكو ترضحف
 يكل هدعوب في مو ًارارم يندعوف هباتكب ًانينض لجرلا ناك .. باتکلا نم هتروصم .
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 يف ةئبدملا خيرات يف ًاطوطخع كانه نأ يل رکذ هنأ وه رحآ لاثمو .. باتکلا ىلع ييعلطي
 طولطخلا تدجو العفو سيراب يف ةماعلا ةبتكملا ىلإ تبهذ .. اسنرف يف ةماعلا ةبتكملا

 ةعبرأ دعب اذه اولاق تمدقت الو هنم ةخست ىلع لوصحلا تلواح يننكلو هيلع تعلطاو

 ال ناسنالاف طوطخملا كلذ روصي مل مولا اذه لو هنم ةروص كلل لسرن نأ نكمي روهش
 اب ذذلتي نأ هل يغبنيو تالكشم وأ تاقشم اهربتعي نأ هل يغبنب

 هد ۱۶۱4/۱/۲۷ (ةعمافلا ةلاسرر

 بدألا نع اديعب
 رسال دمح

 .بدألا نع ًاديعب :بدألا داور عم هناءاقل ةلسلس ءيفاقثلا لیلا بودنم مخي ءاقللا اذه )

 .رعشلاو ةغللا نع ثيدحلا ًاکرات .رساحلا دمح ةمالعلا حم را هذه يتتلب .. نيتقباسلا نيتقلخلا يف لعف ايكو
 ره .le ءارقلل كسل مدق :لاؤسلاب ابواب ي. دنارهزو دماغ قارس ينو ٠ يئارهجلا مجعملا؛و هبرعلإ دالبود

 .[..رساجلا دمح بيو ... !؟للجا

 .رساجلا دمحم نب دمح : ممالا ٠

 .ًاماع ۷۳ :رمعلا ٠
 .تانب ٤و نادلو يلو جوزتم : ةيعابجالا ةلاحلا ۽

 ؟تجوز ىتم +

 .ه ۱۳۹6 لوألا عيبر 74 -

 ؟تجورت ةرم مک :

 .ةدحأو ةرم ~~

 ؟كتجوز رهم ناك مک 8

 .اعرش ىلع بجاولا وهو .. تالابر ۱۰ ىمسملا رهملا

 ؟باثلا جاوزل بسانلا نسلا وش أم م

 .نيثالثلا رمع يف بلاغلاو باشلا فورظ فالتخاب فلت -
 ؟جاوزلا نع بابشلا فوزع ببس ام <+
 .عسوتلل يعاد الو كلذ يف رثألا ربکآ اه ةثيدحلا ةراضحلا لئاسو -
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 ؟ نهجاوزأو ميناجوز مش راتخت له .. كتانبو كدالوأ «

 .حصتلاو ةروشملاب امئإو .. رابتخالا دح رمألا غلبي ال -

 ؟يماردلا كتانبو كدالوأ لبقتسم راتخت له ٠
 يل ةبسنلاب  ةجيتنلا تناكو هتايغرو هلويم بح كلذ يف ةبرحلا دحاو لكل تکرتاس

 دج ةلسح _ مشو

 : يلي اك ميتالهؤمو
 .ءايحألا ماع يف سوب رولاكب .. يم -

 . (هللا همحر يثوت) ةيسايس مولع سوبر ولاكب .. دمحم

 .ةلديصلا سوی روئاكب .. دنه ب

 .يلآلا بسا ماع ريثسجام .. یولس ب

 .ةبعانصلا ةرادالا يف سوبرولاكب .. نعم -

 .ةيراعم ةسدنه سویرولاکب .. ىم -

 ؟مکیلا ةبحلا ةضابرلا عاونأ يه ام ,

 .يشملاو ةحابسلا -

 ؟ ةضايرلا ةسرامم ىلع كدالوأ عجشت له ه

 .ملسلا مسجلا يف ماسلا لقعلا ليق اکو مسملا ةحص ابیلع فقوتن ةضايرلا نأ ًاقح
 ؟تالحرلا بحت له <

 .اهيلع ردقأ تنك امدنع .. بلا لك

 ؟ةيلخادلا مأ .. ةيجراخلا تالحرلا ٠

 ,ةزيم اینم لكل -

 ؟ةيلخادلا كتالحر لضفأ يه اب .

 ارز نأ يل قبسي فو اهلامم ةساردل جاتحا يلا دالبلل ييارابز

 ؟ةيجراخلا تالحرلا لضفاو .

 .يمسج يف ةحص ديفتسأ وأ ةراعم هب يذغأ ام يقرايز نم ديفتسأ يتلا يه -

 ؟رركدت نأ دوت ةلحر م

 ايف رفونت يلا دالبلل ةصاخ راركتلل ءرملا جات دق نكلو للملا ثروب هتعيبطب راركتلا
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 یوهأو ندملا جیجض نع ةديعبلا نکامألا ىلإ تالحرلا لضفأو .. ةحارلا لئاسو

 .ةينابسألا لحاوسلا ضعیب ةيحانلا هذه نم تبجعأو .. فايرألا يف رارقتسالا
 ؟بدألا نع ًاديعب كغارف تقو يضقت فيك +

 .. مهيب ايف اهنوسرامب يتلا ةيلستلا عاونأ يف رس دارفأ ةكراشمب -
 ؟ةلضفملا كتياوه يه ام ٠

 .ردب دم اص ءريهز - راغصلا يدافحأ عم ثیعلا

 ؟اذالو حرسلا وأ ایسلا لضفت اأ ٠
 .رظنلا ده ال هنالو ةيعيبطلا ةايحلا ىلإ برا هنال حرسلا -

 ؟لضفملا كلم .

 .يناحيرلا بيجت .
 ؟ةلثمملاو +

 .بینم يرام -

 ؟ويديفلا مأ نويزفيلتلا لضفن اهمأ ٠

 لاف الو اذه ال

 ؟لضفملا كتبتغأ رعاش .

 توش دمحأ _

 ؟لضفلا نحللا ب

 .يطابنسلا ضایر
 ؟ةلضفملا كتبرطم .

 .موثلك مأ -

 ؟برطلا .

 .تاهولا فيع دم

 ؟ًانايحأ اهبنغت ةينغأ ٠

 .موئاك مأ ءانغو .. يقوش رعش .. يلق اولس -

 ؟كتايح يف فقوم فرطأ .

 ناتثداح عونلا اذه نم يل تئدحو ةطرشلا لبق نم ةماع ةبتكم نم تجرأ امدنع _
Ale 



 ماك

 .ةرونملا ةنيدملا يف ةيناثلاو ايكرت يف امههادحا
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 ؟هؤاشتلاو لؤافتلا يف كيأر

 .اهب الإ ةايحلا وفصت ال يلا ةيسفنلا عفاودلا نم لؤافتلا رتعا

 .(تفاخس) هاراف مؤاشتلا امأ

 ؟نوکت نأ دون تنك اذاف ًایدآ نكت ل نإ
 .ةريثك هوجو نم ءرملا ةعيبط ىلإ برقا ةحالفلا نأل ... !احالق

 ؟طيحفتلا ةلكشم يف كيأر ام

 .لوزت نا یم

 ؟ نيخدتلا

 .لضفا هنع داعتبالا

 ؟ رهسلا بحت له
 .انايحأ

 ؟ ةلضفملا كتلك أ

 .ةيبعشلا تالكألا

 ؟لضفملا كبورشم
 . جزالملا ریصعتا

 ؟لجرلا يف ام لمجا

 .هقدصو .. هتلوجر

 ؟ةأرملا يف ام لمجا

 .اهصالخأو .. اپیدو .. اهقلح

 ؟ءایدآ كلانبأ نم له

 .هتفرح نوسرا ال مهكلو بدألا نوقوذتي مهلك يان
 ؟ةلضفلا كتكح

 .اهرثأ عایطلل نكلو ناكمو نامز لك يف ناسنالا وه نامنإلا

 ؟ایدهن نملف درو تاقاط تالت تعم تناك اذا



 سيمخ نب دمحم نب هللادبع

 هاجت ةلودلا هجبتنت يذلا حپلاب هطابتغا نع سيمخ نب هللادبع خيشلا ربع دقل

 ركفلا ىلإ هجتي يذلا دهف كلملا رصع قرشملا يهذلا رصعلا اذه يف ءابدألاو بدألا

 قلطنملا يه ةزيزعلا اندالبف .. بواجتلاو عيجشتلا نم هقح هيلوبو ةفاقثلاو ملعلاو

 رتعنو هب رخفن نأ اتل حي ام وهو ينرعلاو يمالسالا رکفلا اهيلع ماق يتلا ةزيكرلاو يركفلا
 راصمألا عوبر ترانأو اندالب عوبر نم بدألاو ركفلاو ةفاقثلا لعاشم تقلطنا ثيح

 هللا نيد ف تلخد يلا

 يف لمأن اننأف ءابدالاو بدألل یدفلا كالا ةلالج ءالوأ اج ًاميظع انرخف ناک اذا و

 هذه ىلع ةلودلا زکرت نأو «ظاكع قوس» ةلودلا نضتحت ناو يملعو يوغل ممح ءاشنإ

 هللا ءاش نإ يهو اهلشتسم اه ىو اكاصأب دالیل رفتم يلا هدلالا ةقرشملا بناوطا

 . .هلعافلا

 ھه ۱8۰۳/۱۰/۲۹ ,دالیلا»

 : سیمح نب هللادبع
 . .ةقاقثلل ةرازو ءاشناب بلاطي

 يطبنلا رعشلا مدهب الو ءايحإب بلاطأ ال انأ :لوقيو
 .. نورق ةعبسل انتفاقثو انبدأو انثارت دفاور نم يوق دفار وهف

 ؟ مكتايل ةرصتخم ةمجرت ىلع لوصحا انتكمم له .. هللادبع خيش «

 يف ةفورعملا ةرسألا .. سيمخلا ةرسأ نم سيمح نب دشار نب دمحم نب هللادبع انأ -
 5 ينايح تأدب ءام شو ءاسحالاو ءال رو رساودلا يداوو ةيعردلا نكست يلاو دحل

 .يجوزو

 .اتدالب يف نيقوعملل راد لوآ أشنأ نلو -

 اللا دبع تعلط ھ١٤۱ ٤/۱/۲۸ :ليجلا»
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 دقو ةفاقثلا نمو بدألا نمو ملعلا نم بناج ىلع هللا همحر ي ىدلاو ناكو ةيعردلا داب

 خب راتلا نم مش هع تذخأو رعشلا نم ًائيش هنع تذخأ . رک اخ ا هع تلک

 نيب زيمأ لفط ريغص ءىشان انأو انذخأ .. ةيعرشلا مولعلا نم ًائيشو ةغللا نم

 ام قبرط نع ةفاقثلاو خيراتلاو رعشلاك بناوجلا هذه قشعتأ تنكو كللت نيب الو ٠ هذه
 الو .. هبايش لوأ يف يف ايس ال هيبأب بجعم ىتف لك نأ يعيبطلا نمو يدلاو نم هعمسأ
 خئاشملا نم ةفئاط كلان ناكر دجاسملا يف سردت كاذنا مولعلا تناك ام دح ىلإ تريك

 . ىرخألا نوتلل ضعبو ضئارفلاو هقفلا مولعو نوتملاك ةيئادتبالا مولعلا نوسردی
 ةسردم تحتف الو .. كلاذنآ مولعلا نم ةفئاط لع تلصحو تسرد ام مهبلع تسردف
 اتداهش مث ةيئادتبالا ةداهشلا تذخأو اهب تقحسلا ه ۱۳۹۵ ةنس فئاطلاب ديحوتلا راد
 يتسارد بناج ىلإ رعشلا قشعتیو بدالاو ةفاقثلا قشعتی نم هلاذنا تنکو .. ةيوناثلا
 ديحوتلا راد ةسردم ًايبدأ ًايدان اشنا دقو ءرخالا تالا يف هيطعأ ام يطعا انأف ةيجبملا

 نأ نكمب ام يدانلا اذه يطعن ةماعلا انتسارد بناج ىلإ انكو هتسائرب ياوخا لإ دهع
 ىلإ امو تالاقلاو توحبلاو دئاصقلا هيف یفلتو ةعمج ةليل لك يدانلا اذه ماقيو هيطعن
 الو ؛تفولا كلذ يف اننوعجشيو رادلا جراخ نم سانلا نم هرضحي نم هرضحيو كلذ
 انأو ةمرکلا ةكمب ةغللاو ةعي رشلا يتيلکب تّمحتلا فاطلاب ديحوتلا رادب ییسارد تینا

 اذه يف يبقلا نمو اهيف ةباتكلا نمو فحصلا ةلسارم نم هيلع ترس ام لاونم ىلع
 هذه يف ركذتأو .. ةمركملا ةكمب ةغللاو ةعيرشلا يتيلك ةداهش ىلع تلصح یتح قيرطلا
 مث زاجحلا يف اهنلسارع يلا دهعو «ةماعلا هتل انار دق رسالا مح ينل نأ انا
 ىلإ :زاجحلا يف اهعطأ انأو يلا اهتدام لسرب لعجو اهتعابط ىلع فارشإلاب يلإ دهع
 تاباتکلا نم ريثكو ترا نم تكي موقأو نحصلا نم م اريك لسارأ انأف اذه بئاح

 ًاريدق ىملعلا ءاسحألا دهعمل ريدم تنيع ةغللاو ةعيرشلا يتيلك نم تجرخت الو ةفاحصلل
 تاللصاوملا ! ةرازول ًاليكوف ةاضقلا ةسائرل ًاماع ًاريدف ام اب ۽ ةغللاو ةعب رشلا يتيلكل
 ,ةيبناجلا لاعألا ضعبي موقأ تقولا ؛ذه لالخ تنكو .. اب را هايم ةحلصل ًاسيئرف

 يلو نايحألا نم ريثك يف هنع بونأ نأب ضايرلا ةقطنم ريمأ ا ؛ا دهع دقف

 لا ةفاضالاب .. ءابرهکلا ةكرش يف ارضع تنکو .دالبلا جراخ نوكي ائيح هنع ةباينلا
 تیلطو ضايرلا هايم ةحلصع ًاييرقت تاونس عست تذحأ دقو :یرعالا : لاعالا ن
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 مث نمو .. لعفف بدألاو ةفاقثلا همای يتغرفي نأ هلل ! همجر لصيف كلما هلال نم

 .نآلا ىلإ نیا كلذ نم ءيثلا اذه تغرفت

 ؟ ..ةصاخلا كتايح نع اذام نكلو «

 .. نآلا نويعماج ةئالث مینم دالوأ ةعبس دالوألا نم يلو تبجنأو اركي تجورت

 ةيقبلاو تايعماج ثالث نیم تانب سمو .. ةعماجلا ىلإ هللا ءاشنإ قيرطلا يف ةيقبلاو

 ةفطاعتم انترسأف للدمحلاو دحاو ءانب اهعمجي ةرسألا امأ اذكهو .. هللا ءاشنإ قيرطلا يف

 .ناتنمطالاو ءاخالاو بحلا اهدوسپ

 ناك فیکو . . بدألل ةيريدقتلا ةلودلا خر ةرئاج مكزوفب هللا دبع خيش اب متملع ىتم ٠

 ؟ .. كلذ

 تزف دق كنأب نولوقيو سان ىنينأيو ناكم لك نم عاشت تاعاشإ كانه تناك

 نكمي ال ءايشألا هذه نكلو .. اذكو .انكوه ام ةزئاجلا ةن يف لصح هنأو . . ةرئاجلاب

 يف لوقب نم لك عباتأ تيضف .. يقيقح «يش ىلع دمتعت ال األ .. ًاسأر اهب مفرآ نأ

 ةدج ةرظنو كالا ۳ نب فلم اه لقد لا یر مو اب توف يت

 ؟..ةظحللا كللت يف روعشلا ناك اذامو »

 ةثوؤسملا ةنجلئاو .. كلملا ةلالحل ات ربدقتلاو زازتعالا روعشب أبنلا تلباق -

 اذهب نینطاولا نم هدجآ يذلا هیشلا اذهب طابتغالا ربكأ طبتغم انأف كلذ ريغو

 لد نإ اذهف ءرخآ الو هل لوأ ۳ رايز بتک اك رصح ال يالا .. صوصخلا

 ؛ يئاقثلا يعولا ىلع لدي او هناذل سیم نب هللادبع مارک | ىلع لدي الف ءيش ىلع

 ردقي ماعو ةفاقثو ركف ىلع الإ موقت ال ةمألا نأل .. ةبحو ًاتافتلاو ةظقب كاته نأ ىلع لدي

 الو سيمخ نب هللادبعل تناك ول ةلاسملا تناك ول الو .. لانا اذه يف لمعي نم هيف

 اذه تلق اك نكلو هب زتعب وأ سأر هب عفرب نأ نكمي ال ءيش اذه نأ دقتعأف .. هريغ

 تردص يذلا دیحنا اهبضام ىلإ دوعت نأ ديرت ةمألا نأل ابیعوو ةمألا ةظقب ىلع ليلد

 ريجن ام ضعب رتجن نآلا نحن يتلا مألا هذه لكف .. يجراخلا ماعلا ىلإ مولعلا هذه هبجومب
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 ىلإ اورظنو اورتساو اوحرف نيذلا نوصلخا ءالزهف .. دالبلا هذه نع هتذخأ اهضعب اهم
 ةبعو ریدقتل امناو هتاذل سیل ةيريدقتلا ةرظنلا .. ةرظنلا هذه اهات نم لاو ةزئاجلا هذه
 . مهدالب

 .. يعابسلا دمحأ نيذاتسألا نم الك بذالت ةيريدقتلا ةلودلا ةرئاج سلع راتخأ #

 مكدحأ .. مکنم لک نيب ةنيعم قراوف كانه نأ نودقتعت له . . رساجا دمح خیشلاو
 .٩ .رخألا ىلع

 «باسنألا يف ءخيراتلا يف ةمالعو رلع هنأ رساجلا دمح ذاتسألا نع هفرعأ يذلا -
 نع فرعأ كلذكو ., ةفاحيلا 5 ۳ ةيفاشثلا ةقرشملا باوحلا نم ريثك فو فخللا ف

 نيذلا ىمادقلا نيدهاحلا نم دهاجو ةفاحصلا مالعأ نم ملع هنأ يعابسلا دمحأ ذاتسألا
 .. یطعاو حراصو یحض وهف .. ةمألا هذه ىوتسم نم عفرلا ليبس يف مهدهج اولذب
 ىلع نوكي هلعلف سيمح نب هللادبع امأ .. بناجلا اذه يف ريبكلاو ريثكلا ءيشلا بلاطو

 .ءالوه رث

 ام لالخ نم .. ًايفاحص مأ .. ًايفارغج مأ ًاخرؤم ما ًايدأ رساجلا دمح خيشلا ىرت له «
 ؟. .هيفرع

 وه - خرم وه .. اذه يف لكلا وهف نومدقألا ءاملعلا هيلع راس ام ىلع امآ -
 نيب نوقرفب ال نومدقألا ءاملعلاو .. وه .. وه .. وه .. يقارغج وه ؛هياسن وه .يياحص
 هيف داجا هل هجا دق ناسنالا نوكي ام ممج صاصتخا لاج مهدنع سيلو ؛اذهو !ذه

 . لیقلا اذه نم دمح خيشلا انذاتسأو

 هذه لخل حيشرتلا نوقحتسب نيرخآ ًاصاخشأ كانه نأ هللادبع خيش اي دقتعت له ه
 ؟ةزئاجلا

 ةزئاحلا هذه قحتب ًادحأ كانه نأ ىلع رظنأ الو صخشو صخش نيب زيما ال انأ -
 3 رم قحا مهنأ أ ىرأ ال ةرئاجلا هذه لینب اوزاف نيذلا ةثالثلا ءالؤه ىتحو ال نود
 انا كلذك یرخآ تالاح كانه نوکی اعرو .. متمدخ يلا ! فدصلا اع | و «مهريغ

 ی ءاید الا نيفقثملا یوتسم ىلع اذه . . نيرخألا نود اهقحتسي ًادحأ نأ معزأ ال
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 .ءالوه دادع يف مهکلسن نأ عيطتسن الف مهريغ امأ داورلا

 ؟ةنيعم تارتف ىلع مأ ًالصاوتم بدألا عم كلماعت ناك له .. هللادبع خيش ٠

 فت بت لصفنأ نأ نکی لو. لصاوتم -

 .اهريغ وأ ةيدام

 ؟بدألل برسم كتقو نذا +

 شالا نم اضرع أ امو سنا ویا هذه ىلع ينأدو يلاصتاو يلمعو يقو معن -

 تلق ام وه هيلع زكرأ يذلا باحلا اه !و هب دتعي ال وهف هب لصتب امو يبب لمعل وأ ةيداملا

 .كل

 اذه ودیپ الأ ؟. .ةريخألا ةرتفلا يف هتدايزو يدألا مكطاشن رارمتسا رسفت اذامب نكلو ٠

 ؟مكنس ىلع ًايرغ
 نم ذحأت ابنال يبدألا بئاحلا يف یتقاط نم دح رثأ ةيمسرلا لاعألل نوكي امبر -

 ةحلصم .. ضايرلا هايم ةحلصم يف اهب تق ىلا لامعألا ًاصوصح ريثكلا ءىشلا يدرهجم
 ۸ اهنکلو رمثكلا ءيشلا اهئازرأو ابنالیو نم تيساقو ةليلق هابملا تناکر ةدقعمو «ةقاش

 ادب ةيمسرلا لاعالا تكرتو تغرفت اهيو .. هيف ارئاس تنك يذلا فدفا نع يثدصت

 رثک او رثكأ يطعا تادبو يطاشن دادزب

 !هب زتعت يذلا فئزلاو .. كتافلؤم نع ةركف انيطعت نأ دون ء

 و .. هدلوک صخشلا فلؤمو افلم ۱۳ براقب ام نآلا ام عوبطملا يتافلؤم -
 يذلا دوهحنا ىلع للدأ وأ رثؤأ وأ تدرأ اذإ نكلو ةبحلا يف دلوو دلو نيب قرفي نأ هيلع

 نیالجم يف مقبو (ةماعلا مجعم) صعألاب يعمأ يننأ اعرف تافلولا ضعب يف هتلذب

 تلباقو ةببرعلا ةريزجللا عوبر يف اهالخ لاوجتلاب تق ةنس ۱۵ لمعل ةجيتن وهو نيريبك

 .. جرخ ىتح فلؤملا اذه جارخإ لبيس يف ةريثك ءايشاب تقو تيشمو تلأسو تلحبو

 ةماعلا نيب زاحنا) مث تادلحم ةثالث يف (دراوشلا) باتك نوكي دق باتكلا اذه دعبو
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 | لار ر الف ارا و مایا!

 ۱ قالا ترام ا ةا ووا |
 .ةيلاوتمو ةعباتم اهلك يأت يهو .. (زاجحلاو

 يف ةيمسنلا ىتح لصوو .. دجن لهاب حضاو لکشب طبترم ةماعلا مسا نأ ىرأ ه
 ؟تافلؤملا

 . ةرونملا ةنيدملا .. ةمركملا ةكم مصاوع كانه ناکو دجن ةدعاق تناك ةماعلا

 ..ةماعلا .. دادغب .. ةرصبلا

 ؟نآلا امام ن نیو

 مو يداودلو ضرعلا دودح نمو ًايونج ياا ا ىلإ البث ميس نع ایت -

 موثاک نب و ورم هن لاق يذلا ةماعلا ليج

 انيلصم يدبأب .. فايسأك ترخمشاو ةماعلا تضرعاف

 مصقلا نوكب دقف ةماعلا وه نطول ا

 سيمخ نب هللادبعو رماخلا دمح دج اذهو .. رساودلا يداو وأ ضرعلا وأ لئاح

 .« يشلا أآذبب نوزتعي نمم امهريغو

 ؟..بدألاو خیراتلا نيب نوکت ام ةقالع كانه نأ ىرت له ٠

 ي یر ال تامولعم ةعومج هنأو رساجلا دمح خیشلاب صتع ام كل تلق انا

 خيراتلا بنتك د اذلو خيراتلا نع بدألا ز رم وا بدألا نع خيزاتلا بم ام ةقيقحلا

 نع اذه هلاکشال لاحم كانه ۳ خی راتلاب ۾ ةنوحیشم بدألا بتك دج و بدألاب ة ةنوحيشم

 اذهو اذه نيب توفرعي مناف تاسماجلا ف ةريمخألا تاصصختلا لالحخ ص الا 1

 نومدقتملا هارب ر ام بسمو يمعز يف انأ اه سو ةقيرط لكل اولي نأ تولوا

 نيب قراف ال هلأ بدألاب ذيخألاو .. خي راتلاب ذخألا ىلع اوجرد نبذلا ماري اه بنحو

 لنا الثم صخشلا نوک نکل . . موهشم هل اذهو موهفم هل اذه نأ الإ بدألاو خيراتلا

 يف نع ناک ال ناونص ان اط نکچ ال اذه نود اپ
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 يف ايلاح .. انيدل يفاقثلا عضولل ةرتف نم رثكأ رصاع بيدأك ةحارصبو مکروصت وه ام +
 ؟ينابشلا طسولا

 انا فسالا عم نكلو .. تالاحلا نم ربكأ وه ال مهئيبلو مهم رخفنو انبابشب رتعن

 لويم ريغ ىلع يهو تقولا اذه يف بابشلا ضعب ابيلع ريسي يتلا لويملا نع ضارب تسل

 .بدألاو ةفافثلاو ملعلا

 ؟..ًادرجتم ًابأر مويلا بابشب كيأر نع كلاؤل انخيش اي انعفدي اذه ,

 يف ادحأ نوضرب ال .. مهكولس يف ًادحأ نوضرب ال فسألا عم بابشلا نم ريثك

 هنم دافتس ال ام ام ةءارقو ةنحاملإ احول ةءارفو بععللا لاف ا يث الو مهملع

 .. ًاريثك نفلا يف !اوباد دقو نفلا تابه ًاريثك ةضابرلا يف ارياذ دقو ةضايرلا كانهو

 ىضري ال يتلا ىرخألا ءايشألاو .. ويديفلا كلانه .. 7 كلانه .. مونلا كلانه

 . .اهنع

 انأو رسم ريغ رضا مهعضو نكلو . . رخ مهام يجرب ال مآ انيابش نع لوقأ الانأ

 مه يذلا عقاولا ىلع اوحصي نأ .. مهدادجأو مهژابآ هلع ناکا ىلإ اوتفتلپ نأ وجرأ
 مثلا ىلإ ةياديلا يف تلق اك اوردص نيذذلا فلسلا هيلع ناك ام ىلإ اوحصی نأ .. هيف

 هب زتعت ءيش لك اوردصو خيراتلاو ةباتکلاو ةباطخلأو ركفلاو بدألاو ةفاقثلا ىرخألا

 رنجت ام كتلوأ نم رتجما ةمألا هذه دوعت فسألا عم نآلاو .. ىرخألا مال لا مألا

 ناکام ىلإ هی اظقب ًايح ًابايش ديرأ انآ . . حلفت ال دقو ًنايحأ حلفت دقو ذخأت ام ذخأتو

 . الق ىلا تافصلا كلتب مهدیرآ الو هراثآ عیتیو هفلس هيلع

 .٩ هنع انيواجت .. لو هنع كانلأس يلاحلا بدألاو ۽

 .ةمألا هذه عقاو نم .. انعقاو نم هزج وه -

 !؟لواحم لازال .. ةديج ةلحرم ىلإ لصو له .

 نوكي نأ ودعي ال وهف هيعدي نم هيعدي ناك نإ وهو . .. ةديج ةلحرم ىلإ لصب مل -

 تعءاج يتلا ةدلقملا ةروبملا ةمألا راثآ نوفتقيو نولمعيو نوسمحتي .. ضايب يف ًاداوس

AY 



 مهعقاوو مهخيراتو مهتراضح مدينو برعلا دمي مدهل

 ؟ ..انعمتجم يف ماع لكشب ةفاقثلا موهفمو بدألا قيمعت وحن قيرطلا ىرت نذإ ه

 نيطنع نوكي اننأ لوقأ ال .. دادجألاو ءابآلا هيلع ناك ام ىلإ عوجرلاب الإ سيل -
 نأ دیرن .. هل رضاح ال هل يضامو لصأ ال نم نكلو .. كئلوأ هيلع شاع اك شيعن

 ةمالا ا هذه تانبل نم ةبل عضيو هتقو يف انم يأ ينأب يكلو .. انیضاع انرضاح ظطيرن

 .. الإ سی مدمو يال م دادجألاو ءار الا اهآدب يلاو

 ىلع لصاحلل طرشك اًماع نيسمخلا طرش ءاغلإب بلاطت ءارآ ةدع ةدم لبق ترشن ۰ .
 ؟.رخآ ابار مكل نأ مأ كلذ ىلع نوقفاوت له .. بدألا ةلودلا ةزئاج

 داكي طرشلا !ذه عضو يذلا ن ! لوقأ ينكلو . , تارم ةدع لاؤسلا اذه تلئس ب
 ريبك ىوتسم ىلع نوکیو ةيلقعل او ةيركفلا هتوق مکحتست ال ناسنإلا ن نال ًاميكح نوكي
 هدشأ غلب اذإ یتح) لاق مرکلا نارقلا ناک ناو .. ن اذه ی نع
 يبدألاو يركفلا جضللا نأ دقتعا انآ اذه مم نکلو .. ةبالا (. .ةنس نيعبرأ غلبو

 : آر وه المو اهم ىف نوک ال انساب ناو راجا هذه ينيفلا جضنلاو

 اف اهم .. نیلافسا بایشلا نم ادحأ یرت الإ: نکلو «

 .هل مكح ال ردانلاف .. ردانلا ىلع مكحأ ال -

 ؟كيأر ام .. ةماع ةفصب نکلو ه

 نوسم اهنآ ساسأ ىلع ةزئاجلا ماظن عضو نم بک اوت ينرظن مومعلا هجو ىلع -

 ,ادح ةیسانم اًماع

 ؟..هل مکمییقت وه امو يبدألا ضايرلا يدان عم مکنواعت ناك ىدم يأ لا ٠

 اهربغ فو م 4 ۳ ينو زاجحلا : ةيدنألا بیک بدل ضایرا يدان -

 اب ةقراقم نود ياقثلاو يركفلاو يمألا هاوتسم يف اهلعجو
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 ؟ةفاحصلا خيش بقل .يعابسا دمحآ خيشلا ىلع قلطي نأ ىلع ققاوت له .

 ايباحصأ اهاضرب ال يتلا باقلألا هذهو ةريزجلا ةمالعو ةفاحصلا خيش امأ

 لوح رساجلا ذاتسألا هلوفي ام لوقأ .. ءيشلا اذه لوح نولوقب ام لوق ناف مهسفنأل

 .الإ سيل ةفاحصلا خيش لوح يعابسلا هلوقب ام لوقاو (ةريزجلا ةمالع)

 ةديرج حبصت نأ لبق (ةريزجلا) ةلحم ةدالو تبكاو يتلا فورظلا نع انتئدح ول .

 .اهناشنآ انيح اببحاص يتلا فورظلاو

 تقولا كلذ اهيل وعدي ةحلم ةجاح تقولا كلذ يف ةريزجلا ةفيحص رادصا -

 يف دالبلا نأل ةيعاتجا ةيبدأ ةيفاقث ةلحم رادصالا ناكو ةكلمملا يف ةلثام ةفاحص ءاشنال

 ريدقت لكب روهمحلا اهاقلتو ضهانلاو روطتلا اهرود تذحأ اذفو .. اهيلإ ةجاحلا سمأ

 .زازتعاو مارتحاو

 ؟ضايرلاو ةماعلا ةسفانل ةريزجلا أشنت مل نذإ ٠

 اه ةحلملا دالبلا ةجاحل تلق اک تششنآ امناو ةسفانملل تششنآ ابن اهارأ ال _

 ؟نيرشعلا اهماع يف ًامورع تحبصأ دقو (ةريزجلا) ىرت فيك نآلاو ,

 راهدزالاو مدقتلاو ربا ىلإ اهقيرط يف ةذخآ يه يتلا انفحص نم اهريغك ةريزجلا -

 .هللا ءاشنا

 ةريزجلل ريرحت سيئرك اهتشع يتلا ةرتفلا كلت يفو .. ًايلاح ةيلحلا ةفاحصلا يف كيأر ام ,

 ؟ةغرفم ةقلح يف رودت يه ما لضفألل تروطت له ينعأ .. اهدعب امر

 .. روطتت مل الف ةنيتملا ةنيمسلا ةيوغللاو ةيبدألاو ةيملعلا ةداملا اهتدامب صتخي ام امأ

 ىلع ىغط ابك ةريزجلا ىلع ىغط يذلا وه تقولا اذه يف يداملا ينحصلا رصعلا نأ زوجيو

 األ .. رصعلا كلذ يف ىلوألا ةفاحصلا ةباثع نوكت نأ نكمي ال تحيصأو اهريغ

 ادج ةعي رس ةفاحص ةروصو ربع ةفاحصص .. ةيموي ةفاحص فیک الهتسا ةفاحص تحبصأ

 هيلع تناك يذلا عضولا اهعضو و .. اهسفن يف يطعتو لمأتتو قمعتن نأ نكمي اي

 .ميدقلا نمزلا 2 ةفاحملا
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 ؟..اهارت فيك ةيفحصلا .. ةيلاخلاو ةميدقلا تادایقلاو +

 ال مهلثمكاوناكلو ءالوه هيف راس ايف اوراس ءالوه مصع يب ءامذعلا كئوآ ناک ول

 تطعأ اک نحصلا مهعقاو نمو مهتفاحص نمو مهسفنأ نم اوطعي ناو أ اولماتي نآ نكمي

 .لوألا ةفاحصلا

 .اولمع ام الا تلمع ال ريرحتلل ًاسيئر تقولا اذه يف تنكول مهنم دحاو انأ معن -

 ؟ .ةيلاحلا اهتروصب ةفاحصلا تضرف يلاحلا رصعلا تابلطتم نإ لوقت افا +

 ين ...مئاقلا يئاحلا اهعضوب ةفاحصلا ضرف يلاحلا رصحلا -

 !؟دیج وأ لوبقم عضو وه نذإ ٠
 .يلاحلا اهعضومب ةفاحصلا عضو رصعلا اإ .. رخآ ءيش اذه لوبقع ريغ وأ لوبقم -

 بدألاو ريسب هنإ : لوقن نأ عيطتسن له ٠. ةكلمملا يف يدوعسلا بدألا انذعنآ ول ٠
 ؟رسحنم یدوعسلا بدألا نأ مأ .. يدعاصت طخ يف يبرعلا

 بدألاف رصعلا بدأ نكلو هذحوأ راسح الاب يدومسلا بدألا صح نأ نکعم 39

 بدالا وأ یماشلا بدألا وأ يرصلا بدألاك هرغ نود هرهاظب درتي ال يدوعسلا
 اذه ضرم ريغ وأ اًيضرم هنوکو .. دحاو لیبسو جین ىلع نوريسي مهلك اعإ .. يدادغبلا

 ؟يدوعسلا بدألل كمييقت .. نذا ٠

 تالا نع هب عفترأو هب زتعا مل ن نا .. هصقنأ داكأ الف يدوعسلا بدألا امأ

 يطعبو رشنيو هب زتعبو عفري نأل نيف بدأو و ام دح ىلإ نیم بدأ وه .. ىرخألا بدألا

 .دالبلا هده نع ةهجاو

 ؟..ىرخألا ةيبرعلا بادآلاو م

 هيلإ ةرئاس يه يذلا قيرطلا يف ةرئاس -
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 ؟. اعم ًامیظن ينعأ .. دالبلا هذه يف انبدأ هجاتحي يذلا ءىشلا وه اه ۽

 هل وعدنو هيلع زكرن نأ بجو انصقني يذلا ء ءيشلا ىلإ دالبلا هذه يف انبدأ جاتحي -

 نأ لواحتو بادالا هده او ذحأتف .. تائشألا هذه ملت ةفاقث ةرازو ىلإ جات ..

 ركف نع ةيقيقحلا ةهج ةهجاولا يطعت نأ لواحتو هتازنم ناسنا لك لزنتو بدألا اذه موقت

 نأ وجرنو دعب لصحي مل وه امنإ هيلإ يمرنو نآلا نحن هدير ام اذه .. داليلا هذه بدأو

 .لصحي

 ناتو را رعشلا ةيضق نم ًالوأ حضاو وحن لع مكفقوم ةرولب لمأن .. هتلادبع خيش ٠

 رشن ام ءوض يفو ةصاخو يطبنلا رعشلا عم مكفطاعتو مکفقاوم هوض يف يطبنلا رعشلا نم

 ؟هنع داعتبالاو يطبنلا رعشلل راكنتسا نع ةيلحتا فحصلا يف ارخؤم كل

aRنم ينكرتاو ةملسم ةيضق هذهو .. رعشب سيلف رحلا رعشلا امآ .  
 هيلا رظنا اناف يطبنلا رعشلا اماو .. شاقنلل دعتسم انأف شقانت نأ تدرأ اذإو .. ةشقانملا

 ةقرشملا بن اواو غلاب هدو ديئاقتلاو تاداعلا هدمي يل لا بولا ا نم دفا رک

 ..ةيسانملا ةيعيبطلا رهاوظلاب هدعو

 نأ نکل .. هيف ريسلابو همظنبو هکولسو هعابتابو .. رعشلا اذه ءايحإب بلاطأ ال اأ

 هلع لزعنو هنع فدصن نأب بلاطأ وأ .. الف بتك نم ضعب هب بلاط اک همدهب بئاطأ
 هذه يف انتفاقث دفاور نمو انيدأ دفاور نمو انثارت دفاور نم يوق دفار وهف .. ًاضيأ الف

 نم لاحب نکع الو هنع لختن نأ لاوحألا نم لاح نكمي ال نورق ةعبس ةدم دالا
 لک خيرالا لجسو ةغلو ديلاقتو تاداع ال ابحا هنال .. هع فدصت نإ ؛ نكاوحالا

 ثارتلا اذه يف لجسم بتكلا هذه يف لجسملا خيراتلا فصن نإ : وقأ داكأو خيراتلا

 رعشلا وه يذلا

 ..طسولا يف كيأر تنأ نذا .

 نأ س ىلع هيف يضملاو يبعشلا ی من

 ر اذه مده ديرأ ال اضب ۷ الا ىلإ هيف يضعن

 ..!ذهو اذه نيب زيغ نأ بجيف .. اتركذ يتلا ضارغألل هنع نخ نأ ديرأ
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 ؟..حیصفلا رعشلا ىلع حضاو لکشب رثا يطبلا رعشلا نأ یرت الأ نك ۰

 ..لاوحألا نم لاح ياب حیصفلا رعشلا ىلع رثزی مل ..

 ..(!؟).. اذام نذا »
 نكمي الو حیصفلا ينرعلا رعشلاب ماملإ ىندأ محل سيل رعشلا اذه يف نوملفنی نیلا -

 رعشلل همظنو يمشلا رعشلا مظنيو حيصفلا رعشلا مظني اذه نإ ل لوقت نأ ةقبقحلا يف

 يلا ةقيلسلا انأل لاوحألا لك يف ..ال .. حيصفلا رعشلا ىلع همظن ىلع رثأ يعشلا
 ةعيلس ةيح هتغل احیصف ناك الف .. ناك ذنم رعشلاب يبغتلاو ناك ذنم يبرعلا يف تدجو

 تخضتراو اهلعاد ام هتغل لخاد الو ىحصفلا ةيبرعلا ةغللاب رعشلا مظنب ناك ةميقتسم

 عضولا اذهو بولسألا اذهب ةيحانلا هذهب اهمظنب لعج اهنخضترا يلا ةمجعلاو ةنكذلا

 .دعتسم اناف حدافلا فالا كل دروا نأ تشش اذإ وهو قيلس ينرع رعش وه امي!

 .٩ :ةقياس مأ ةيلاح جذاع ۰

 وأ ماشلا نم ء يجي مل يعشلا رعشلا نأ ىلع للدا ينكلو ةيلاحلا كلذكو .۰ ةقباسلا -

 ناك اح ذحأ ., مقاولاو ةقيقحلا نم طبحا نم تبن هنکلو رخآ ناکم يأ نم وأ رابنألا

 ..الثف اهمهفب يلا ةجهللاب رعشلاب ىنغتب يبرعلا

 مماج .. هللا عمجم ال نمل سيلو مماطلل كرتب فورعم سفنلا يغ

 : يعشلا فو

 حاج هللا عش ال نمل سیلو عماطلا كرب فورم سفلا

 عیاخ لك ... اهلا نالزغ یفاطم .  تضوحو اف زورینلا ىضقنا ام اذإ

 عماورلا قوقح فاته نزلا نم ةلل دعب هليل يف ایفا اهاقس

 .ًاقالطإ ءيش يأ هصقني ال بذهم يوق نبزر نيم نيتم رعش اذهف

 ؟نحللاو ءاقلالا ةقيرط يف قرافلا نذإ «

 ..الإ سيل فالتخالا وه اذه معن -
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 ايوق يبعشلا رعشلا ناك ه ۱۳۵۰ لا ماع لبق ىتح هنإ : لوقي رساجلا دمح خبشلا «

 . .ًافيعض ايواخ حبصأ خيراتلا كلذ دعب هنكلو

 وأ دئارلا تاحفص ىلع ًايلاح رشني يذلا رعشلاف .. لاق امف رساجلا خيشلا عم انأ -

 يبعشلا ميدقلا رعشلا عم طبتري الو لبقتسع رشبب الو رسب ال .. ناكم يأ نم هلإ عین

 .اميلس ًارعش هربتعتو هب رتعن انلعجت ةئيتم وأ ةيوق هطبرت ةطبارب

 يف خيراتلا لجس انل ثارتكو ضایک يبعشلا رعشلاب زتعن نحن .هللادبع خيش نكلو ه
 دنع بجي .هنأي ىرت الأ ةراضحا مضخ بك اوتو انروطت نآلا نحن .. ةقباس ةنيعم تارتف

 ؟؟هب مایهالا يف دحلا اذه

 ينكلو همظنو هرارمتسا ىلإ الو همايق ىلإ وعدأ ال انآ ةقبانم ةباجإ يف كل تلق ايك_

 .انتغلو اندجمو انضرات يف ةزراب ةمالع هنإ : لوقاو هيضامب مارتلالا ماع مزتلا

 هانلأس برغملا تقو بارتقال راوخلا يبن نأ با سيمخ نب دللادبع خيشلا نألو 3

 .لاؤسلا اذه

 ام لعفلاب ًادوکر كانه نأ نورت له .. ًايبدأ ًادوكر دهشت ةيبدألا ةحاسلا نإ : نولوقی

 . .هيايسأ يه

 نم دجوب نأ ردنیو .. ديعب نمو بيرق نم اهب سانلا قلعت .. ةدامل نایغط هبابسأ

 ىلإ مهتايلك يف نوفرصني سانلا لعج ام ًامات ًاصالخإ ةفاقثللو بدأللو ركفلل صلخع
 . .انتايح نمو انتاموقم نم ريثك ىلع ىغط فسألا عم غاط بناج اذهو ةيدالا بناوحلا

 ! ؟ًالماك اهرودب مقت مل يأ ةرصقم ةيبدألا ةيدنألا نأ ىرت الأ نکلو .

 يلا ةرظنلا اهيل اهيلإ رظنن انلعجت منو اپنم بولطملا اهرودب ةيبدألا ةيدنألا ! مقت مل من ب

 , ,هدناللب مدقتو هتفاشو هدالبل بم لک اهانمتي

 زيحتت نأ تاهجلا نم ةهج نم باطن نأ ناكمب ةبوعصلا نمو انعقاو نم ءزج اپکلو

 ..عقاولا اذه قوف ولعت وأ
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  4رازو ءاسا وه هد ٠ .؟ةفاقثثلل ةرازو ءاشنا وه هللادع خيش اب تلق اك لحلا نذا .

 ..هيلإ وعدأو

 ..؟لوقت نأ دوت اذام ريثمو قيش مكعم راوخا نأل نوكت نأ ىلع رصت يتلا ةيابنلا يف ٠

 نب لانو رسام دمحو يعابسلا دمحأ امان يتلا ةزئاجلا هذه نإ : لوقأ نأ دوآ
 تسيل اهنأ الإ .. ال ةرتعقم ه رنو هب دتعنو ءيشلا اهم زتعت ةقيقحلا يف انك ناو سيمخ

 ريح أديم يهو دالبلاو رکفلاو ةفاقثلا نأشل عفر يه انو انتاذل انم يأ ٍةميق نم اعفر
 يروغل يلع عمجم ءاشنإ ن نمو لاجملا اذه يف مدقت نم دولتي ام هولتپ نأ هلل ءاش نإ لمان
 سنو اهتماقإو اپئایحال ةماهأ بناوخا هذه ي سملتلا نمو طظاکع قرسل ءایحا و

 يريحلا لاجلا هنأ ساسأ ىلع لاجما اذه ىلإ انتشانو اتبابشو انئمأب دوعنو ا ىيفملاب
 .ةمألا هانبتت نأو هيلع راسي نأ بجي يذلا قيقحلا

 ي ف رج دادقلا لع دمحم ده ۱1۰۳/۱۱/۱۲ ىف «قودنلا» ةديرج

 غوطح بيطلا دلبلا اذه يركفمو ءابدأ زربأ نم ثالث مركتب بابشلا ةباعرل ةماعلا ةسالرثا وطن تناك دقل ز
 یدل ناریبک لوبقو ىدص كلذل ناك ام ردقب بصف اب نيزلاقلا ىدل سيل ناسعتسالاو اضرفا لوزن تلزن ةدئار
 بدألل ةلودلا ةزئاج قافستساب اولان نيذلا ةكلمملا ءايدأ نم ةثالل دحأ .. سیمخ نب هللادبع .. ناك انيأ نطاوملا
 مل .. ءامسألا تراتخاو كلذ ةزئاجلا ةنجل تأترا نأ دعب .. ةريسملا دئاقو ةضينلا دلار كلملا ةلالج مرکتل مهقاقحتساو
 .معأ ةروصب ةفاقثلاو ركفلاو ةفاحصلاو ثارتلاو بالا تالاح يف مهرکف جات نم هوطعأ الل الإ نكي

 هتايادبو - ةييدألا هتارح ىلع هوضلا ينليف هاعبرألا» هب صتخا يذلا ءاقللا اءاه يف ثدحتي سيمخ نب هللادبع ..
 لصيف ربمألا ومس ةياعربو ةبلاغلا ةيكلملا ةقثلاب نيريبكلا هزارتعاو هناننما نع هلبتسم يق ربع يدلاو ةيلمعلا مت ةيساردلا
 اديب سيمخ نب هقادبع دلارلا يئاحصلاو يدومسلا بید الا عم انثيدح ةيادب تناك دقو .. ةزناخا هل سيئر دهف نب
 : اۋلا

 ؟ءىراقلل هفرعت فيك بدألل ةيريدقتلا ةلودلا ةزئاج ىلع زئافا سيمخ نب هللا دبق +

 ته اع مد دا و زا هذه ىلع لوصحلاب
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 هتایح نم ًاحدر ىنفأ هنأو نولوقي اك مالعألا نم ملع هنأ ساسأ ىلع سيمخ نب هللادبع

 نمو زازعإ لكبو ريدت لكبو ةّقث لكب ةزئاخلا هذه ىلع لصعع هلعج ام بناجلا اذه يف

 سلجم لبق نمو مظعلا كلما ةلالج لبق نم ريدقتلا اذهب دتعاو ملک رتعأ ييناف يبناج

 يأ تاكيربتلا نمو يالا اوطعأو راو اک ادرس نیل نینطاولا لبق نمو ةرئاحلا

 لعو ةرئاجلا ةنجل ركشأ اک الن يل يلا ةيلاغلا ةقثلا هذه ىلع مظعلا كالا ةلالج ركشأ

 نينطاوملل ركشأ اک اهايإ ينولوأ أ يتلا دم ةا هذه 0 دهف نب لصيف ريمألا وس اهسأر

 مه ركشأو ريبكلاو ريثكلا ء ءيشلاب مهينامتو مهنانتماو مهفطلو مهفطعب ينورمغ نم ًامومع

 اذإو عيمجملا لبق نم اهتزح يلا ةقثلا هذهب دتعاو زتعا ییلعحم يذلا فرشلا فقولا اذه
 رهف ءالوه ردق اذإ سيمخ , نب هللدبعو رساحلا دمحو يعابسلا دمحم « ءيش لك لبق ردق

 لصأل عرف وه يذلا ميركلا بعشلا اذهب نيلثم اوردق امنإو مهتابصخشل الو مهتاذل سیل
 ةياطخلا تطعأو رعشلا تطعأ يتلاو ةريزخلا هذه يف تبن يلا ير لل لسا

 وأ سیمخ نب هللادبع هب موفي يذلا اذهف ريبكلاو ريثكلا ء ءينلا بدألاو ركفلا تطعأو

 اب زاتمت يلا ةريثألا ةريبكلا راثالل دادتماو را ارمجأ وه امنا ةزئاجلاب تزاف يتلا ةئفلا هذه

 میئابآ وذح وذحي نأل عيمجلا هللا قفوي نأ وجرأو «برعلا ةريزج» ةريزجلا هذه

 لصألا قناعی عرفلا نأ ساسأ ىلع كئلوأل ةوسأ ربخو ةودق ريخ اونوكي نأو مهدادجأو

 اذه لايحو ركفلا اذه لايحو ةمألا هذه لايح مهبجاوب نوموقي مهنأ ساسأ ىلع

 . بدالا

 م ررم يلا ةيساردلا لحارملا كلذ لبقو .. ةيبدألاو ةيلمعلا مكتايادب تناك فيك ء

 يدلاو مما ًايغص وأ ًايداش تنك ندل نم تأدب ام لوأ تأدب ةيساردلا لحارملا

 هله نم يطعي هعمسأ راثآلاو رابخألا يوري هعمساو رعشلاب ينغتبو ودشي هللا همحر

 وأ ظفحأ داكأال ريغص يداش كاذنآ انأووكلا ء ءيشلا رعشو بدأو خيرات نم بار

 دقو نیا كلذ ذنم یبرتت يتكلمو يهاجتاو يلويمو يياوه تأدب لوقي ام زيمأ وأ نيبتأ

 بدألا ة ةغللاو و ةعيرشلا مولع نم هب سا ال بناج لع ناک يذلا هللا همحر يدل ن ناک
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 يفو نوتا يف مهلع رقاف خئاشملا دنع هلاذنا دقعت تناك يتلا سيردتلا تاقلح لا
 ناك مهيلع تأرق نم مظعا نمو خئاشملا ن « ريثك ىلع تارق .. ريثكلا ء ءيشلا تالوطملا

 اهعون نم ةسردم لوأ یهو فئاطلاب ديحوتلا راد ةسردم تحتف ال مث هللا همحر يدلاو
 تلصحو هم ۵ ماع يف اب تقحتلا اهريونتو ةمألا فيقثت ىلإ هجنت نیما كلذ 5

 رعشلاو بدألا ىلإ يلويم تناكو ةيوناثلا اهتداهش ىلع تلصح مث ةيئادتبالا اهتداهش ىلع
 انأو نا كلذ ذنم ةنيدملا ةديرج لسارأ تنكو نيحلا كلذ ذم يبحاصت ةباتكلاو

 اهترشن ةديصق لوأ نأ ركذتأو يل رشنت تناكو اه بتكأ تنكو ديحوتلا راد يف اهلسارم
 نم تجرخت نأ دعب ۸۱۳۷۵ ماع يف وأ ه ۱۳۷۲ ماع يف تناك ةئيدملا ةدبرج يف
 ديحوتلا راد ةسردم

 يناوخا ينحشر دقو اید ًايدان ديحوتلا راد ةسردم يف يناوخإ نم ةلث عم انأشنأ دقو
 ةللو سيمخ ءاسم لك هيلع فلت انكو يدانلا اذه اسئر نوكا ناب اريمخ هللا مهازج

 بتاج ىلإ یدانلا كلذ يف ىقلت ىلا تاعونملاو دئاصقلاو بطخلا هيف قلنو ةعبج

 تجرخت نأ دعبو تالاجملا ىتش يف اهب موقأ يتلا ييطشنأ بناج ىلإ ةنيدملا ةديرجل يتلسارم
 طلا اذه ىلع انأو ةمركملا ةكمب ةغللاو ةعيرشلا ةيلكب تقحتلا ديحوتلا راد ةسردم نم
 اذه ىلع تشک ةيجبملا سارد بناج ىلإ لمعأو ثعاو رشنأو بتكأ ةريسملا هذحو

 امدنعو ةيبرعلا لاو ةعيرشلا ةيلك يف ةساردلا ونس يه يتلا تاونس عبرأ طفلا

 يملعلا ءاسحألا ده اريدم تجرخت ام لوأ تتیع .لاعألا رودب تقحتلا اهنم تجرفت
 ةاضقلا ةسائرل ًاماع ادم م ضايرلاب ةغللاو ةعب رشلا ييلكل ریدم مث نيتتس هبف تنكف

 هايم ةحلصمل ًاسيئر مث تالصاولا ةرازول ًاليكو مث مث تقولا كلذ يف ةرازو نوكت نأ لبق
 انه بهذي انيح ضايرلا ريم | ومس نع ةباينلاك ةيبتاج لاعا لاعألا هذه للختیو ضايرلا
 يف ًاوضع ًاضيأ تنکو هبايغ ةليط هب موی ناك ايفو لاعألا 2 ةرادإ يف هنع بونأ كانه وأ

 نيبو يحرلا لمعلا نيب عمجأ انأو لمعلا مايأ ةليط اذكهو ءابرهكلا ةكرش ة ةرادإ سلع
 تسلط 9 يقاشلاو يركفلا طاشنلاو بدألا وه يرل قوفو امر هريتعأ يذلا لمعلا

 ةيبرعلاو ةيمالسالا راثآلا ءايحإو ثحبلل غرفتأ نأ هللا همحر لصيف كاللا ةلالج نم
 ىلإ دعاقتلا ىلإ تلحأ نأ ذنع تیضم نأ ناكو كلذ ناكف اهب ةقئاللا ةمدخلا اهتمدحو

 ميكا



 . مویلا ىلإ ءايشألا هذه لثمل يفاكلا دادعتسالا دعتسمو رومالا هذج موقا انأو مويلا

 : يلب اك يهف كاذنا ةريزخا ةلحم رادصاو ينحصلا لمعلا عم يتصق اما

 يف ًابلاط تنك نأ ذنمو دیعب دمآ ذنم نهذلا يف ةمئاق لاح لك ىلع ةركفلا -

 ىلإ فئاطلا نم ديحوتلا راد نم تلقتنا ال مث ةيساردلا ينايح ينس نم ىلوألا تاونسلا
 زاجلا يف ةماعلا ةلحم ةلسارم رساجلا دمح ذاتسالا يلإ دنسآ ضايرلاب ةعيرشلا ةيلك
 يل ثعیپ فخخأف رساحلا دمح ذاتسألا نع ةكم يف ةعابطلا عوضوم مث لمعلا اذهب تمقف

 ةدم ايف تلسرتساو ةماعلا ةلحم ةعابطب تق العفو كانه اهنعابطب موقأل ةماعلا ةلج داوم

 دهعمب تقحتلا الو ينقحالتو يندوارت ةلحب ءاشنإ ةركف ةركفلا هذه تناك نمزلا نم
 ةكرب ىلع تيعسو ضايرلا ةنيدم ىلإ تلمتنا انيحو ةركفلا هذه تدج يملعلا ءاسحألا

 مندال ناكو ةيسايس ةيعامجا ةيبدأ ةلجب تناكو اهتردصأف ةريزخلا ةلح رادصإ يم هللا

 ىلع زوحو رشت اهلعج امم ريبك ثزوو ل هل ناك هب تجرح يذلا اهعضوو اهجارحالو

 انكو ةلحملا تفقوأ مث نينس عبرأ ةديرحلا هذه ترمتساو ةفيحصلا هذه أرق نم ريثكلا ةقث

 وأ ةريزبلا تحدآ ماظنلا ردص انيحو ةيفحصلا تاسسؤملا ماظن رودص باوبأ ىلع

 يف يدل ةريزجلا ةسسؤم ءاضعا عمج نم لوأ تنكو تاسسؤملا نمض نم تجرخ
 الو لاعالا هذهك المع لوتا نأ نم ينوفعی نأ مهتوجرف نیئالثلا نوغلبي اوناكو تيبلا
 اولمعي نأ مهدارأو هاجتالإ مه تبنو قيل ممل دهم يذلا ناسنإلا ةباثع مش نوكأ
 تنكف ةسسؤملا هذه ًاماع ريدم نوكأ نأ الأ وبأو اورصأف ريدم وأ ربرحتلل ًاسيئر اوراتخيو

 ةيموي تردص مث نمر | نم ةرتف ةيعوبسأ 4 ةيعوبسأ ةريزجلا تردصف .. كلذ

 كلذ نم ةرادإلا سلجم يف ارضع لزأ مو يلاخا اهموي ىتح ًائيشف ًائيش روطتت تذخأو

 .نالا ىلإ مويلا

 نعو حیشرتلا نم ءادتبا بدألل ةيريدقتلا ةلودلا ةزئاج ىلع مكلوصح ةصق يه ام

 ؟مكيلع هرثأو كلذ ناك فيكو ربخا مكبلإ لصو فیکو تائيفا نم نم قيرط

 دهف نب لصيف ريمألا ومس مهسأرب ءارزو ةدع نم ةفلؤم يه فرعت اك ةزئاجلا ةن _

 حشرملل نكمي ءايشأو ةحوتفم لوقحو تارقف ىلع يوتج ًانايبتسا ةرئاخلا ةن تعبط دقو
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 ينوحشر اهبأ ةقطنم يفو ىطسولا ةقطنلا يف ةييدالا ةيدنألا لبق نم تحشرو اهل نأ
 «ةرادلاوو ةريزجلا ةسسؤم لبق نمو دوعس نب دمحم مامالا ةعماج لبق نم تحشر اک

 ال نم ًاريثكو ةماعلا راد نمو نونفلاو ةفاقثلل ةيدوعسلا ةيعمطاو زيزعلا دبع كلما ةراد
 هذه تلصو دقو ةرثافا هذه ليتل احيشرت رشع ينثال تاحيشرتلا ددع لصبو مهرك ذتأ
 ىلع لاعأ نم هب تق ام نعو يع مهدنع يلا ةفلخلا باج ىلا ةنجللا ىلإ تاحيشرلا

 .كلملا ةلالج لبق نم ةزئاجلا ىلع لوصحلاب ترف مث نمو حيشرتلا لصح «يلاح ردق»

 انه اهب يمرب ءايشأ وأ تاباكحو تاعاشا در ناك ةزئاخلاب يزوف ربخ لوصو امأ
 يف تلصتاو أبنل ؛ نلعأ یتح تانيمخت درج األ يس يف ایبک ینعم اف ل امحأ الو كانهو

 تطبتغاو تررس ربخلا نلعا انيحو ربا اذه ءابنألا تالاکو تعزو نأ دعب ةرئاخلا ةنامأ

 یلورمغ نيذلا نينطاوملا مت نمو ةزئاجلا ةن نمو كلما ةلالج لبق نم امزح يلا ةقثلاب
 .مهتاكيربتو مييناهتب

 مكميقت وه ام ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيبدألا ةكرحلا داور نم مكتفصب
 ؟ةكرحلا هذه يصخشلا

 بكاوت يهف كش نودبو ةديج ةكرح ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيدألا ةكرتلإ

 نمو رشنلا نمو عيجشتلاو عب عيزوتلا نم ًابناج تقزر ولو يبرعلا نطولا يف ةيدألا ةكرحلا
 برأقي ام وأ ةمقلا يف تناكل يجراخلا ماما قيقحلا هجولا اذه زاربا نمو تافلوملا عبط

 عم انآ الإ هب زتعن عضو وأ غلبم وهو علما اذه تغلب انا : لو نحنو نكلو نل

 نم لبق نم رمألا مهم نم لبق نم ةبولطملا ةاعوتلا ةيقيقحلا اهجناتن طعت مل فسألا
 .مغرلا ىلع ء ءايشألا هذه نولوتي نم عبزوتلاو رشنلا ىلع نوفرشي نم مالعإلا ىلع نوفرشي
 ةنتشم نسألا عم اهنا 5 ةيفاقثلاو ةيدالا ةناكملاو تاضافتنالا نم تلق اك دجوب هنأ نم

 دالبلا هذه نع قيغحلا هجولا يطعت نأ لواحت ةهج اهعوضوم عمجو اهلمش ممحي ملو

 ةياعر نيب عزوم بناجلا اذه نالا ىتح ىتح ءيش شنی ١ اثم ةفاقث ةرازوك هد هذهو

 ىطعي نأ نكمي ال عضو وهو .اذكهو فراملا ةرازو نيبو مالعألا ةرازو نيبو بابشلا

 رهو دالبلا هذه يف بدألاو ركفلا نعو ةفاقثلا نع بولطملا هجولاو ةيقبقحلا ةروصلا
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 يلا يه ةباطخلا دالب رعشلا دالب ركفلا دالب دالب اندالب نأ ادا تسوم عضو

 لش ن نود رد ءوسي ءيش اذهو

 رثاس اغود بدألاب ريثكلا مهمايها ين ره ينرعلا ماعلا فلخت نأ اهادؤم ءازآ كانه «

 ؟ءارالا هذه لوح مكتايئرم يه اف ىرخألا بناوخا
 نم ةيبرعلا ةمألا ظمأ يذلا وه يبدألا بناجخلاب ماههالا نأ يرآ انآ سکعلاب ل

 يميهاربالا دهع يفو هدبع دمحم دهع ينو يناغفألا دهع يفو اضر ديشر دهم يف اهتابس

 مه ءالومو يرهاوجلا دهع فو ياصرلا دهع يڻو قوش دهع يو يدورابلا دهع يلو
 یتح لمعتو يلخت اهولعجو مطح ثارت ىلع اهوظقيأ یتح وخفن ام ةمألا يف اوخفن نيذلا
 تذحاف ىرخألا بناوجلا تءاجو ام دح ىلإ تلصو نكل هيلا تلصو ام ىلإ تلصو

 تءاج نويزفيلتلا ءاج ةزوزهملا ةفاحصلا تءاجو اهبناوج مطحتو اهفارطأ نم اهصقت
 تناوخا تءاج ةنجاملا ةصقلا تءاج «سللاو ءاج ويديفلا ءاج ةضابرلا تءاج ةعاذإلا

 نم لاع هيلع لاقي ال اذهو ةمألا هذه بناج نم تطح ىلا .. لسكلا ةلماخلا
 ةمألا هذه ي تخفن يلا ةنبتملا ةيوقلا مالقألا كلت هردصت تناک ام بدألا لاوحألا

 ام امنإ ةيقيقخا بناوخا يه هذه قيمعلا اهتابس نم ظقيتستو رتبت العجو ةايفا حور
 يذلا «فلختلا» ءايشالا هذه نإ لاق نمو ابدأ متعب ال نالا ةمالا هذه هيلع تناك

 لک ةيقيقحلا بئاوجلا تسيل األ حيحص وهف بناوجلا هذه نم هنأ ةيبرعلا ةمألا باصأ

 طقيتست نا ةيبرعلا ةمالل نيا نم - طاطحا . لسك  نف  ةضاير ب ویدبف نوكي ام

 .ًافلختو ًالومخو اطالمعنا الإ اهديزي ال اذه بناوحلا هذه ىلع

 نس لقب ال نأ بدألل ةيريدقتلا ةلودلا ةرئاج ىلع لوصحلا طورش نمض نم كانه ٠
 ؟رمألا اذه لوح مكرظن ةهجو يه اف نيسمخ وأ ةنس نيتس نع حشرلا

 كلذ نودام ةركف وأ نیتسلا ةركف وأ نيسمخلا ة كق نع عفادأ نأ ديرأ ال انأ -

 نأ هل یاب الو هجن لکتسی الو حشرملا دوع مكحتسي ال هنأ ىرأ يا ريغ كلذ قوف

 ال ردانلاو ردآون كأنه نوكي دق سما نس نسلا اذه يف الا ةوجرلا ةديحلا ةرثلا مدقي
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 يلدألا جضنلا وهو نیسمنلا نس يف الإ لمتكي ال جضنلا نأ انا يمعز يف هنکل هل مکح
 نمل اهطعي مل رهف ميكح اهنیعب ةطقنلا هذه عضو يذلا نآ انأ يرظن يف ون يلقعلاو يركفلاو

 غلب اذإ یتحط : لوقب نارقلا ناك ناو ن لا هب مدت نل اهطعي و نسل ي ی أ ابنود غلب

 لعو يلع تسعنآ يلا كاتمعن رکشا نأ ينعزوأ بر لاق ةنس نيعبرأ غليو هدشا

 نأ میطتسن الو هتزیم هل نارقلاو ةنس نيعبرألاب ادبي جضنلا نأ ىري نارقناف .. «يدلاو
 .. نارقلا هلوقي امف كلحامت وأ لداجت

 : ايف لاق ةريخأ ةملكب ثيدحلا اذه سيم نب هللا دبع متحاو

 ةن رکشأو هللا هظفح كلا | ةلالج ركشأ نأ الا ينعسي ال ءاقللا اذه ةبابن يف

 اهعضاوم يف رومألا عضولو ةقيفحلا كارد إل اییصقت ىلعو اهتنامأ یلعو اهفقوم ىلع ةزئاخلا
 ينلهوي بدألا نم الو ةفاقثلا نم الو ملعلا نم افلم تغلب يننأ یسفن نع اأ معزأ الو

 فدصلاو ةفدص اهئ! : لوقأ نكلو اذه معزأ ال ةرتاجلا هل اوزوفي مل يل ناوخإ نود
 هلالخ نع سملت انأدب أدبمو ةرهاظ ابنإ : لوقاو جفني اجو دیف ام اناا يات لک ىلع

 ةيداملا بناوحلا نأ كردن نأ هلالخ نم انأدبو يركذلاو يملعلا انعقاوو يندألا انعقاو

 يفاقثلا بناجلا وه لدعلا نازيملاو ةيقيقتللا ةميقلا ناو امل ةميق ال تربكو ترك ناو

 ةعدقتم تناک ءاوسو ةيبرغ مأ ةيقرش ةمألا هذه تناك اَنأ ةمألل يفاقثلا هجولاو يركفلاو
 هيلع يه ام ىلع ةقيقحلا سملتن انادب انا : لوقأ ةتشان وأ بدألاو ةفاقثلا يفرثأ تاذ وأ
 يف أشنيو اشن يذلا ليخلا اذه نأ كردن ان أدب انعقاولو انتمأل قيقحلا لمعلاب ذخأت انأدب

 كئلوأ ةلالس م طمف ةضاير ليج الو بعل ليج الو ةدام ليج سيل مايألا هذه

 عيمج يف اهراتوآ كرحيو ماعلا زه . لازیال ًايود ايندلا يف اوكرت نيذلا رابخألا دجامألا

 ةرداب ةردابلا هذه عبتي نأ هلل هللا ءاش نإ ىسعو سملتنو تفلت انأدب اننإ : لوقا اهبناوج

 مل نإ موقلا فاصم يف نوکن انلعجت ةردابو ظاكع قوسل ءاشنإ ةردابم ةيبرعلا ةغللا عمجم
 .مهفنأعنو مییرابت نحنف مهمفن

 هبقفلا يلع م ۱4۰۳/۱۱/۱ ءاعبرألا
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 بيدألا تاج رمتسلا لمعلاو بدألل صالعالا

 نم رثكأ ذده ةريزجلا ةفيحص سسا ثیح ةيدوعسلا هفاحصلا رام ي رود هل ناك

 هؤابعأ دادزت .ةيفاقثلا ةحاسلا ىلع هءاطع رني لازامو بدألل غرفت .ًاماع نیرشعو نينثا

 هتافلؤم دعتو .مالعالل ىلعألا سلحملا ةيوضع كلذكو ةيوغل عماجم ةدعل هتیوضعب
 .ةيبرعلا ةيفاقثلا ةكرحلل غلاب رثأ تاذ تافاضإ ةديدعلا

 - تيزلاو اندالب - ةماعلا مجعم - برعلا ةريزج يف يبعشلا بدألا :هتافلؤم نمو
 .خلا .. دراوشلا  زاجحلاو ةماعلا نيب زاجنا

 نأ تعاطتسا ةيوغللا ماجا نا سيمخ نب هللادبع بيدالأ یرب ثارعلا لاح نم

 ةيبرعلا بوعشلا نيب تالصلا قیثوتو ةيبرعلا ةغللا ىلع ظافحلا لاحم ين لاعف رودي موقت
 .ةميلس ةيبرع ةغل ىلظ يب مولعلاو ةفاقثلاو نونفلا راهدزا ىلإ يدؤت يلأ جئاتنلا ىلإ الوصو

 هرشنو ثارتلا ىلع ظافحلل دتميو هطاشن مستی نأ بحي ةكلملاب يوغل عمجم ءاشنإو
 .ةيحيرات ريغو ةيخمرات ةظوفحلا قئاثولا لك عمجو

 تقولا بيدألل رفوي ثحبلاو ركفلل غرفتلا نإ : بدألا نع سیمح نبا لوقیو

 نأ الإ ةبهوملا ةديلو اأ مغر عادبإلا ةيلمع نأل يصقتلاو ثحبلاو ةباتكلاو لمأتلل
 .قللا بيدألا تام“ ىه رمتسلا لمعلاو بوؤدلا ةينأتملا ةءارقلاو بدألل صالخالا

 اذإو يبدألا ثحبلاو ةصقلا يف ًاصوصح ةديج ةيعادبإ ةوق كلمب يدوعسلا بابشلاو
 .زینمو عئار بدأ ىلع لصحن ديلقتلا ةرهاظ نع بایشلا دعتبا

 ةدراطمو نادجولا ءارثإ ةيدألا تالجاسملاو كراعملا يف سیمخ نبأ بيدألا ىريو

 تابساسحلا تدافت اذإ ةبفاقثلا ةايحلا ضبن ةرارح ًاعافتراو ةحاسلا بوشي يذلا غارفلل

 .ًارايعم هيزثلا يعوضولا دقنلا تذخعاو ةيصخشلا بناوحلاو

 نم دفار هنأ ىريو هئاول يلماحو يبعشلا رعشلا يديؤم نم سیمخ نبا بيدألاو
 ةدافتسالاو هيلع ظافحلا بحيو ةيموقلا راثآلاو ثارلا ىلع ظفاحي يذلا بدألا دفاور
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 دالب نم اهریغو دجن تائببل قداص ليثمتو ةعئار روص يبعشلا رعشللو دفاورلا هذه نم

 طوبه لكشي رعشلا اذه نإ نولوقب نیذلا ضعي عم یفتی الو اهلئابقو برعلا ةريزج
 .اپبولساو ةغللا نازيم

 ضعبقیرط نع ةيبألا انتحاس ىلإ | طقس دیلقت هنأ ىريف راو يزمرلا رعشلا نع امأ

 ةنيتملا ةيبرعلا ةديصقلا مامأ لاولاو لجزلاو تاحشولا اک یراوتیسو نیالقللو فحصلا
 ريتعيو .رصق وأ نم لاط ريصاعألا هزهت ال اعاش ًادوط یقبتس يلاو ةاغقملاو ةنوزولا
 .ةمزبنسو ةلطاب ةوعد ناسنالا نع ریبعتلا يف ةيبرعلا ةديصقلا لشف ةوعد

 ه٩۱6۰6/۱/۲ :ةعماجلا ةلاسر

 !سیمخ نیا فرعی انثك
 رک ذی مسا وه اغناو ءمهمركتب يفتحي نيذلا ةلالثلا داورلا دحأ هفصوب :مايألا هذه ات م ةفرعملاو ءهفرعي الك
 يا بدألاو . ثارتلاو بدالاو ؛رعشلا هعم رک ذتي وأ فرعيو .. هفرعيف - تب تات ساو يأ أ
 ۱ .. و .. و .. زاجشاو ةماعلا نب زاحاو

 وب ی ضيف نأ قرم ف هفرعي انلك معن

 ىلع ةريثك ةلئسأ اهدعب تقفدنق .. تقولا سفن يف ةفيرطلاو .. :ةيبرغلا« ةركفلا هده تتبن نبأ نم يردن ال
 خلاد سفن

 ةركو ةضايرلا يف هير وه امو لب ..؟لضفملا هبرطم وه نمو .؟نويزفيلتلا) حرسلا يف سيمخ نبا يأر وه اه
 4  !؟مدقلا

 .؟ بدألا نع ًاديعب انخيش عم ثيدحلا نوكي فيك .. راصتخابو

 انيبدأ لإ روفلا لع بهذ لب .. فيرطلا هلازس نع ةباجإالا «لبمت» يف هنقو عيضي مل هيناقثلا لیا بودنم

 .!!ءارقلل كلفن مد .. ةلثاق لكما اد .. هنع عمسي مل هنأ ضرتفاو ٠ ءرببكلا

 :سیمخ نبا باجأ روفلا ىلعو

 .(تنس "7) :رمعلا «

 يتيلكر يدم - يملعلا ءاسحألا دهعم ريدم - ملعتلا لقح ؛ةددعتم لاعأ يف تلمع «
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 سيئر - تالصاولا ةرازو ليكو - ءاضقلا ةساثر ماع ريدم - ضابرثاب ةغللاو ةعي رشلا

 .ةريثك ةيفاضإ لاعأ ضعبلا اهضعب نيبو - ضايرلا هایم ةحلصم
 .ةلئاعلا نم تسيل يتجوز»

 .ةلس ۲۵ يرمعو ةيلاثلا ةرملل تجوزتو ه

 .ةنس ۲۸ يرمعو ةثلاثلا ةرملاو «

 .تانب سمحتو .. دالوا ۷ يدنع «

 .ناثتئا تانبلا نمو « لانا يدالوأ نم نم جورت ه

 .دافحأ ٩ يلو ..

 . !ًابيرقت ًالاير ۱۵۰ ناك لوألا جوز رهم «

 .لاير فلأ ةثلاثلاو .. لاير ۲۰۰ ةيناثلاو
 .78 - ۱۸ نم يه جاوزلل ةيسانم نس لضفأ ه

 ةيوناثلا يف مهضعبو ةعماجلا يف مهضعب :ةيقبلاو .. نويعماج 3 ةثالث يدل «

 .ةيعماجلا تاهاج الا میس ؛ نوراتم یا

 . مهم عقب رابتخشالاو 5 تاحوزلا .راشخاب ریشاو يدالوأ بق قار

 ثدح اذإو .. نهریشتسأو تانبلا ىلع ضرعأ انأو ىتم بلطلا مت مي تان جاوزأ ٠

 .؟جاوزلا نع بابشلا فورغ ببس ام
 الإ وه كلذ يف لوألا ببسلا امبر .. بابشلا اهیلع أطاوت ةب رصع ةرهاظ هذه »

 .يدانا

 .؟كناني جاوزا رابتخا نع اذامو _

 .يتنيآ جوز رايتخا ي حالصلاو نيدلا ينمبي ام ردقب ةيداملا ةيحانلا يېن ال ٠

 ؟نويضاير كدالوأ نيب كاته له -

 یصنلا يدان عجشم رسايو ةيع ردلا يدان ي ماصع ۹ رسايو ماصع يدالوأ 3

 ملا“



 ؟ةضايرلا ةسرامم ىلع مهعجشت له -

 .؟ريبك ريغ ردقب «

 ؟ةلضفم ةضاير كل له -

 يشلاو «لابا قاستو «ليخلاو لبإلا بوكر اهنيب نم تاضاير ةدع تلواز معن «
 .ةليصألا ةيبرعلا تاضايرلا نم كلذ ريغو ضكرلاو .. ةحابسلاو ةيامرلاو

 ؟ ایم ًايررك ًايدان عجشن له -
۷ 

 .؟ تایرابلا ةدهاشم بحت له -

 .هتباوهو رصعلا ةضاير اهنأ مغر ابندهاش ًارثک ليمأ ال ٠

 .؟هبغ ينويزفيلت جمانرب -
 .ةيدألاو ةيملعلا ةديحلا ثوحبلاو .. رابخألا ۾

 .؟هلضفت ينريزفلت عيذم 5

 .یسیعلا ناملسو لبشلا دجام ه

 , ؟ هحرسشت جمانرب -

 .هتدایز بح .. ًادوجوم ناك ناو .. بدألاو رعشلاو ثارتلاب ماجمال 75

 .؟كبجيعي ةعاذالاب عيذم مس

 .يبهذلا 2

 .؟هلضفت يعاذإ جمانرب -

 .ةيبدألاو يملعلا ثوحبلاو رابخألا م
 .؟هحرتقت يعاذإ جمانرب -

 .ایحأو يماّيهأ ىلع يیوتست .. ةيثارتلا جماربلا ٠

 ؟نوكت نأ بحت تنك اذام ًابيدأ نكت م ول -
 .ًايبدأ نوكأ نأ الا بحآ الا

 م1



 .؟ةلضفملا تاتباوه

 لاوجتلاو .. ةباتكلاو ةءارقلا «

 ؟ارقت نمل -
 . يعفأرلاو تایزلاو يبنتملل ه

 .؟بدألا ريغ أرقت اذام -

 ؟برطلا بحت -

 ,, ام رب ۾

 ؟لضفلا كيرطم -
 .لضفا ۷ ۾

 .ةلضفلا كتبرطم -
 .زورفو + موثلك مأ ف

 ؟ًانايحأ اهددرت ةينغأ ب
 . عمدلا يصع كارا ¥

 .؟ا رثأتت ةينغأ -

 .انايحأ ضعبلاب رثأتأ ٠
 ؟حرسملا وأ انيسلا لضفت يأ -

 .حرسلا ۹

 ؟اذالو -
 بناوتحا ددعتم هلال م

 ؟لضفلا كلم
 .راوغ 0

 .ظفاحمو مر لكش ىلع نوكي ام الاغو * ىلع ¿ن ًابلاغو ..
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 ؟ةلضفملا كلم -

 .برعلاو ودبلا راودأ يف قيفوت ةريمس ء

 .؟ةيحرسو .. ؟كبجعأ مليف -

 .تايحرسملا الو .. مالفألا عباتأ ال «

 ؟اماردلا مأ لضفأ ايديموكلا -

 .ايديموكلا ه

 ؟ تالحرلا بحت له -

 . معن 5

 ؟بحت تالحرلا نم عون يأ -

 .ةبيرعلا ةريزجلا عوبر يف اصوصخ ةيربلا تالحرلا ه

 ؟دیلا تبهذ ناكم لمجأ -

 .تبصخأ اذإ ةمرعلاو نايصلا ضایرو تاورسلا لابج «
 ؟ةيدرف مأ ةيعاج يه له .. كتالحر

 تنال سخا ١

1 

 ؟ةيجراخلا كتالحر -
 .قرشلاو ابوروأ نادلب نم ريثكو ةيبرعلا نادلبلل ةيچراخ تالحر ةدعب تمت ٠

 ؟نادلبلا لمجا مس

 ,نیبلفلا یروفافنس ءايزيلام ءاسنرف ءاينالأ ءارسيوس «برغملا :سنوت ؛نانبل د
 ؟اييلإ باهذلا دوت يللا دليلا يه ام -

 .ةيناث الإ دوعآ نأ دوآ اهترز يتلا نادلبلا لج ه

۸:۲ 



 ؟اهیلا كتالحر يف كرظن تفل اذام -
 ,ةلماعلا نسحو قدصلاو راهدزالاو مدقتملا رهالتم : بو + يش 8

 .نیدلاب مازتلالا مدعو .. نمألا زازتهاو ةعويملو ةعالخلا بوبحملا ريغ ءيشلاو
 ؟للتالحر يف فيرط نقوم -
 .نآلا ائيش ام ركذتأ ال ىننكلو .. ىلع ترم ةريثك فقاوع ه

 ؟تالجرلا ةيحان نم بايشلا حصنت اذا ب

 .هلسحأ ءيش لك نم اوذخأي نأب مهحصنأ ه

 ؟ةلرعلا بح له -

 .يراعشأو يراكفأ ذيفنت دنع .. من 6

 ؟لجرلا يف كبجعي
 .صلحا بوودلا هلمعو هتمامتساو هجا رص ۰

 + ةأرملا يقو .. -
bl aاهلمعو ايدو اظفاحخو 4 , 

 ؟بحلا يف كبجعي ب
 .هفعأ ۾

 ؟ييلسا ف كيبجعي لو

 ارسم ناك ام ۾

 ؟حاوزلل يرورض بلا له ب

 .جاوزلل ةبوبحا لئاسولا نم وه امنإو .. يرورضب سیل ه

 ؟جاوزلا دعب وأ جاوزلا لبق بحلا لضفت اییآ -
 .لضفا وهف جاوزلا دعب بحلا مع اذإ ۾

 ؟ةضايرلا يف اه لمجأ

 .ةنمسلاو لهرتلا عنعو هبلصتو هيوقتو مسجلا فطلت اهنأ ه
 م6



 ؟ةضايرلا يف ام أوسأ -

 .فنعلا ۾

 ؟ةلضفملا كتلكأ

 .قيلسلا «شيرحلا ؛قوفرلاو «ناصرقلا لثم ةيبعشلا تالكألا م

 ؟انعانص ديجت تالكأ -

 ةلكأ ةيأ ةعانص ديجأ ال ه

 ؟لضفلا كبورشم -
 .سافتلاو نوميللاو لاقترلا ريصع م

 ؟هيف كيأر نيخدتلا
 هي حصنآ الو هبحأ ال

 ؟رهسلا -

 .رهسأ ال ٠

 ؟بدألا ريغ ىرخأ بهاوم كل له -
 ةسارد ص تذحأ انأف بدألا بناج لا + ةغللأو ةعب رشلا 11 يساردو يصصخت 4

 ىلإ ينوجل نأ نولوقي مهنأ ىتح .. هب سأب ال ردق ىلع اهمولع نم تلصحو ةعيرشلا
 .قدصلا ضعب اذه لوقي نم عم نوكب دقو ءاضقلا نم ارارغ ناك بدالا

 ؟بابشلا يف كيجعب اذام -

 .ملعلا ىلع هلابقإو هتنامأو هقدصو هتحارصو هدج ه

 ؟بابشلا يف ههركت اه

 .هيف يبجي م سکع 00

 ؟كئانبأ يف يوت اذام ب

 ءابألا راثآ هافتقاو .. ةليصألا ةيبرعلا ةضايرلاو بدألاو ملعلاو ةديمحلا قالخألا ه
 نسما قالخألاو العلا لا ف دادجألاو

Af 



 ؟اهضعب نع انئدحت له .. ةماه ةريثك ًالادحأ ترصاع -

 ريثكب نمزلا اذه تقبس ول تددو .. ةبوبحم ةينطو ةرهاظ !؟يجيلخلا نواعتلا سلح م

 .باتک لجأ لكل نکلو

 .؟نواعتلا سلجم يف ام لضفأ
 .برشلا داحتاو ىوقلا ديحوتو ةملكلا عمج ىلع لمعي هنأ ۾

 ؟ضايرلا يف كبجعي اذام -

 .اهرهظم 52 لجأ اهرم نوکی نإ وجرأل يقنأو 5 اهرونتو اهروطت 9

 ؟مژاشتلاو لزافلاب كيار اه -

 يمي ال ذوذش مؤاشتلاو .. سانلا رثكأ اهلضفیو اهيحي لریمو ةبغرو فده .. لؤافتلا ٠
 .فلختلا لمعلاو ءادوسلا راكفألا هتبلغ نم الإ هيلإ

 :ىلإ اهلسرت درو تافاب ثالث

 ريبكلا يلؤافتو ةيبلقلا يناكبت عم يبيصقلا يزاغ روتکدلا .. ديدجلا ةحصلا ريزو ىلإ ٠

 لیلج رثأ اندالب يف ةحصلل نوكي فوس هنأب .. ًادج لئافتا يننإ .. بصتملا اذه هديلقتب

 ,نسح یوتسمو

 ًادج نسحو بجحم أدبم هيلع ریست يذلا كأدبم .. هايملاو ةعارزلا ريزو يلاعم لاو ه

 حسفتو دربتو للظت راجشألا نم ةباغب ةنيدم لک طيحت نأ سنت الو هللا ةكرب ىلع ضماف
 .دودسلا ضاوحأ ًاصوصخو .. لالا قشعو ةهرتلل لانا

 ءكدجو كلمعو كطاشن نم اندزو هللا ةكرب ىلع رس .. ىضابرلا ةئيدم نيمأ يلاعم لا ه

 .اضرلا لحم تنأف هلداپتجاو

 اللا دبع تعلط ھه ۱6۰8/۱/۷۹ :ليحلا»

 ۸ و



 :سیمخ نبا ةاتسألا ے

 ٠ دحاو بلاق يف نابصي |هنأکو رعشلاو بدألاو ةفاحصلا ةوق نيب امئاد نوطبرت متنأ ..
 ؟ابيب ةقالعلا ةوق ىدم اف

 الو ضعب باقرب اهضعب ذخأي لاو بداللاو ةفاحصلا لعج يذلا عضولا نإ []

 نأ دعب نکلو «يشلا اذه دجوأ يذلا طیحاو ةئيبلاو یمزلا وه رخآلا نع اهدحأ كلفني
 نع اذه زيمت ةلحرم ىلإ انلصو تاساردلاو فادهألاو لويلاو تاصاصتخالا تعرفت
 اغآ تالاجلا هذه نم لاحم يف الا هصصخت نوكي ال دق نیصصختلا ضعب دج اذفو اذه
 ذحأبو اهلج وأ اهلك ءايشألا هذهب ًاملم هدمت نسلا يف مدقتملا بيدألا وأ ماعلا ءاج اذإ

 ابيع سیل !ذهف ديج ردمب اهم

 (ظاكع) ۲
 : سیمخ نبا ذاتسالا -

 مکعفد يذلا يسيئرلا عفادلا وه امو مكيلإ تنأ شيك ةربزخا ةديرج سیسأت ةركف ٠
 .؟ةديرحلا هذه رادصإل

 ىلإ يلاقتنا مث ةماعلا لع ىلع ينارشاو ةغللاو ةعيرشلا يتيلک يف مث ديحوتلا راد يف [_]
 دقو ةريزجلا ةلحم رادصإل تاصاهرآ هذه لك تناك رجه لج يرادصا و هاسحالا
 اه ناکو تاونس عبرأ ةدمل اتردصأف اهرادصال ةديدش ةبغر يدالو دحتسم انأو ایت

 اهنأب لوقأ نأ عيطتسأو تقرلا كلذ يف ةديج تناكو سانلا ىدل ابتبحو اهعقوو اهرت
 نم يلإ مفناو لويمو ةبغرو ةياوهب ات يثنأل تقولا كلذ ةفاحص نم ريثكلا تسفا
 . مضنا
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 ده ۱5۹۰/۱/۲۷ :ةريزحلا»

 : عم لماش راوح

 ةزئاجلاو بدألا يف سیمخ نبا

 يف هءاطع تلعج ةددعتم فراعمو تافاب زيت ينرعلا بدألا داور نم ًادئار ربعي سيمخ نب لادبع بيدألا ]
 افنب ينلا دوهجلل بیت ةفرعم او بدألا عورف نيلم يف ةديدعلا هتاماهسال ةلودلا ربدقت ءاجو .ًالصتمو ًارمتس بدألا
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 جاتنإلاو بدالا يف داللا مالعا نم ًاملع راع يتح هنباغو هقو اف سرك ينلا ةئاسرلا لالخ نم عمتخما ةمدخ ين

 .يندألا

 .سيمخ نب هللادع ببدألا ذاثمألا عم راوحخلا اذه يف تلو

 ؟ةيريدقتلا ةلودلا ةزئاج ةبسانع مكروعش نع لوألا انلاؤسو +

 هنأ رعشأو ةرثالإ هله لع زاح «هرکفو هتفاشتو هنطوو هنمال صحم ا نطاولا زوعس ۱ 0

 اهب ءاج يذلا وه ظحلا نسحو فدصلا اهنكلو لماك قاقحتسا نع اه ينزايح نكت مل

 وه بجاوت تقو بتناك اذه ذف ًادوهج تيدأ دق ينأ رعشأ ينأ كش الو الإ يف ءاحو يلا

 يركفلاو يفاقثلا اهلبقتسم نوؤشو هدالب نوژشو هتمأ نوژشب ینعی بيدأ لک بجاو نم

 هذیب تءاج بلا قيفوتلاو ظحا رداوب نم لوقأو تلق اك هذه لاح لك ىلعو ؛يبدألاو

 .يالمز ىلإو لإ ةرئاجلا

 الدب هنوحشرت نيعه بيدأ دجوي له رخآ ًالاؤس مكلأسن نأ يعدتست ةباجلالا هذه ٠

 ؟ةزئاجلا هذه يف مكنم

 نم رعشأ نكلو ينم اذهب یحأ ًانالف وأ انالف نإ : لوقأ ين نأ ساسأ ىلع اذه لقأ م 8

 وه نم كانه نأ زوجيو مومعلا هجو ىلع اهیقحتسم نم نکا ۸ ةيحانلا هذه نأب يسفت

 اب ينم ىتحأ

 ؟ةنس يأ يفو ؛تناک ضيكو ةيبدألا مکتیادب نع انوثدحت نأ مكل له .

 عيطتساو ًاركبم ؟ دب ينابح يف اجب هذاخنأو بدألا ناهنما وأ يبدألا يطاشن تأديب 8

 انأو هنادب ينابح يف مظنملا میل أدبأ نأ لبق وأ يميلعت أدبي نأ لبق أدب هنأ لوقأ نأ

 يجش توصب هددريو رثنلاو رعشلا دشني وهو هللا همحر - يدلاو لوح ودشا ريغص

 انأو كلانه نمو رثتلاب نونفتیو رعشلاب نونغتي نيمدقألا ةقيرط ىلع ًاضيأ .ةيجش ماغنأو
 يف يتايح نس نم كلذ ناک دقتعأو .بدألل يهاجتاو ينويمو ىتبغرو يتياوه تأدب ريغص
 ةيتاتکلا سرادملاب تفحتلا ىتح تمدقت اذكهو ياي نس نم ةنماثلا وأ ةعباسلا ةنسلا

 .اذکمو ةيماظنلا سرادملاب مث
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 ؟ییدألا كنيوكت يف رود امف تشع يتلا ةئيبلل ناك له .

 اذه يف لضفلا - هللا همحر - يدئاول ناك اأو ءىثلا اذه يف رود ةئيبلل نكي منال 38

 نکلو هللا دمحمو «هناحبس هللا اهيطعي ىلا ةبهولا «ةبهوملا يناطعأو ييمهآ يذلا ءيشلا

 كلذ يف تغلب ام تفلبو ترونتو تروطتو تذغنو تمن یتح اهاعو ةيهولا هذه یذغ
 .نامزلا كلذ يو یوتسلا

 «بدألا مدخن ةفاحصلا نأ نو دقتعت لهف بدألا يف ةفاحصلا رود لوح ءارالا فلت ٠

 *سکعلا را

 ةرصبتلا ةنبتلا ةيوقلا ةفاحصلا نوکت نأ طرش ىلع نکلو بدالا مدخت اهنإ لپ .ال [ ]
 مدو ةفاقثلا | مدو دالبثا مدحو ةمالا مدح يذلا رثونا يوفلا « ىلا الإ رشنت ال يلا

 ةفاحصلا ىلع ةلاد هل يذلا نيحلا يوقلا ينحصلا نمی يذلا ءيشثلا الإ رشنب الو ركفلا
 مدت تدالاو ,بدألا مدح ةفاحصلا نوکت ذبح «رکفلاو بدألا ىلع ةلاد هلو

 مدح يبل !! ءايشألاو ريدحتلاو ريصتبتلاو ريونتلل ةليسو األو هرشنل ةليسو األ تفاح سلا

 همنأو هجو نسحا ىلع هب موقتو بدألا

 مكنأ نودقتعت برعلا ءابدألا نم نه ةيبدألا تايادبلا يف ةيعيبط ةرهاظ ريذأتلاو رثأتلا <
 ؟ةيبدألا مكتيادب يف هب مر

 بسحف ةيبدأ ةرهاظ تسیلو ةفورعم ةيبدأ ةرهاظ منلق ريثاعلاو رثأتلا لاح لک ىلع | 171

 نکلو رهاوظلا نم اهريغو ةيفاقث ةرهاظو ةيعايجسأ ةرهاظو ةيملع ةرهاظ ًاضيأ 9

 هتلك اش ىلع نمو هبارضأو ءن قلا ءىرمأ نال نم تر دقق بدال لاخ ىلإ انثج اذا
 قدزرفلاب ترئاتو يرتحبلاب ترثأتو يبنتملا ب طلا ياب ترثأت دقف انصصح اذاو نود اف
 یمادقلا نم مهريغو يرعم ا « ءالعلا يلأو لح احلاب تاک ءارعشلا نم ماع يبأب ترثأتو

 يک !رکلاو نيمأ دمحأو نیسح هط روتکدلاب نیرصاعلا هيش وا ! نیرصاعلاب ترثاتو

 ةريزجلا ءارعشو رصم ءارعشو ایروسو قارعلا ءارعش نم مهريغبو يرهاوجلاو يميهاربالاو
 يبنتملاب ترثأتو ةءارقلا تيفكأو مه تارق دقو فقاومو قاوم لكلا عم يل اکو ب ةيبرعلا
 رشن يف لوطلا ديلاو ايلعلا حدقلا مهل ناك نيذلا باطقألاو مالعألا نم كلذ ريغو رك
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 .نوکلا ناذآ يف نري اهادص كرتو املك ءالعاو ةفاقثلاو بدألا

 مدقلا يثرعلا بدألا | نم هساسأ دمتسي ال يذلا بدألا لبقي ال سيمخ نبا نا لاقب ٠

 ؟بدألا يف ديدجتلا تارایت باحصأ عم مسل مكنأ ينعي ب اذه لهو

 هتافصو هلاوحأو هلثمو هرات دمتسب يذلا بدألا ًالثم لبقأ فیک بیجع لاوس اذه ل

 دا عقاولا نم وأ بدألا نم اهدمتسي نأ لبقأ الو مدقلا بدألا نم هنع ءيش لكو

 اه ءيش لک دمتسي يح نئاك بدألا :ةيفاقثلاو ةيملعلاو ةيعانجالاو ةيبدألا ةايحلا يف

 ذحأب مقاول اذه نأب فرتعن نأ دب ال عقاو بدألا ,ًاثيدح وأ اعدق اذه ناك ءاوس هلوح

 يذخأ نأ ؟ خب يرق ةمدخ با اذه مدخي امو 0

 . یمادقلا هفامرو ۳

 اده نم تذعلو اذه نم تذحأ يننأ حيحصلا انا حيحص لاؤسب سيل اذه ال

 نا ةقيقحلا | يف نک ال يج نئاك : تان اک بدالا ناب تنمآو فرطب لك نم تذخأو

 طرش كانه نم هذحنأو انه نم هذحا اذ الإ هلثم ىلعو هوم ىلعو هتقيقح ىلع ابدأ نوکی

 هريثأتو ةيرعلا ةمألا ي هتناکم هلو هح و هلو هبلاد هل ًافورمم ًارثؤم بوق بد نوکی نأ

 ذنم أدب يح نئاك بدألا ثيدح وأ ميدق هل سبل بدألا أ ل تلق امك اذمو .اهيلع

 1 نأ وأ مدت بدأو ديدج بدأ هنأ لاقي ام كانه سيلو اذه اننامز ىتح سيقلا ءىرما

 نم هذخأت نأ نکع بدا أ بدألا مي دق بدأو كي دج بدأ نیدآ ى ا | مسني بدألا اذه

 یمسپ ام كانه ناو دی دخل اب یحسب ام لانه نأ معن اذه انناهز ىلإ سيقلا «قىرما ندل

 لا اندرا ؛ذإ ءيش يب بدالا نع تسل انکو بدألا عقاو ىلع تدج ينل ءايشألاب

 نيدتعملا صعب هلوقب ام افا وأ رتا رعشلا وا أ دیدم بدلا نم روئلا رعشلآ نا لوقت

 ىلإ ةرظنلا .ةيرعلا فورحلا رغب ةباتكلا بدألا نم نوكي نأ نکع هنأ نارَمْلا ةغل ىلع

 انراكفأ ذخأتو انییلاسا عن نأ يفبنب هنأو طحتم مدق بولسا هلأ أ ىلع میدقلا بدألا

 نوكي نأ ديدجلا بدألا له ديدجلا بدألا وه امو دید بدألا نم ء يش لک ذخأنو

 نم ذخأو فرطب ميدقلا نم ذخأ ادا ًاضيأ نوكي نأ و هلوح اب رثأتم ريغ ًايقيقح ًايدأ

 ريغ هنکلو ديدج بدأ لاقي ام ىلع ناك اذا امأ حيحصلا بدألا وه اذه فرطب دیدی ا
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 الو اه لوأ ال نمزلا ايف دج ءايشأو روثنم رعش هنأ رمألا يف ام لک بدألا ةقيق لوانتم
 لمعتو هب نمؤن يذلا ميدقلا بدألا فاصم يف اهلمجن نأ الو اهموقن نأ میطتسن الو رخآ

 هب

 نف دحاو بدأ وه امنإو نایدا بدالا نأ لوقا ال انا هئاقبإو هئايحإ ىلع لمعنو هل

 .بدألا

 ؟طورشلا هذه كيأر يف يه اه ًاطورش كانه نأ كلذ ىنعم ٠

 ءةيرعلا ةخللا نم ًادمتسم ًايونعمو ًايسح ابدأ بدألا نوكي نأ يه طورشلا هذه [ ]
 لك ءءاطخلا ةباطح «یابدالا رعش «ءايدألا مالك ءةنسلا «نارقلا : ةعب رشلا مولع نم
 نأ اندرأو اهلك باوجلا هذه يف انرصق اذإ امآ .بدألا وه اذه نوک ذئنيح مهنع ءيش
 بدألا نم اذه نإ لوقتو ماما سوؤر ىلع هذخأن ضايب يف ًاداوس لعجن نأ ىلإ يأت
 بام و هئايح دمتس يذلا دوجوملا يا نناکلا ا بدالاب نمؤن هب نمؤن الو بدأپ سيلف

 .دهعنا اذه ىلإ سیقلا ءیرما ندل نم قيفحلا | بدألا نم هتیلعاق لمتسو هدوجحو

 مكفقوم وه ام أن وأ تناك رعش ةديدع ةيركف سرادم ييرعلا بدألا ملاع يف تزرب ه
 ؟سرادملا هذه ص

 هر ام اکو هم نام تح شا بدألل ًاقفاوم ناکام 0

 وب ًارئاتعو أ روم ناک امو + هيلع رابغ ل هفشح هل اقاوم ناك امو ًاعاتحا هل ًاقفاوم ناك

 ی ينبقخا حیا ىلع يسب نأ ةطي رش ًائيدح وأ اي دق ناك ء ءاوس بدألا

 جرح ۷ لیعفتو قیفشت سرادلا دادعت نم هاوس امو دهعلا اذه ىلإ همدق ندل نم بدألا

 اذهف كلذ ريغ ناك ام امأ لاح اپنع جرحي ال لوقأ «لاحب قيقحلا بدألا ةقيقح نع

 اذه نع تءاج ىلا | تامسلا هذهو هنع لاقي يذلا « « يشلا اذهو ريثاتلا اذهو قیقشتلا

 ال ناك امو بدأ وهف بدالا ! ةقيقحل ًاقفاوم ناك اف ًاقيقشت نوكي نأ الإ نكمي ال قيرطلا
 الف

 رعشلا عم هسفن تقولا ينو رجلا رعشلا دض هلأ سيمخ نبا فقاوم نم ىبرخأ ةرم 95

 هلأ تقولا سفن ينو رخ رعشلا نم مكفقوم بابسأ انل اوحضوت نأ مكل لهف .يطبتلا
As۹ 



 ؟حيصفلا ينرعلا رعشلا ىلع رطخ يطبتلا رعشلا نأ نودقتعت

 كنأ فيك نوئوقيو ةيحانلا هذ سيمخ نبا نومريو سانلا نم ريثك اذه لوقب |

 اذه رمطا رعشلا . يطبنلا رعشلا مدخت كنأ تر يهاودلاب هیمرتو ربا رعشلا محرت

 نکل هب هيمسي اب هيمسي نأ يريخلف .مساب هيأ نأ يف سیلو اظن , نكي ملو ارعش نكي م

 نم هريغو يزيلجنالا «تويلا»  ًادیلقت نمزلا !ذه يف دج نم عم دج اإ رعشب سيل اذه
 مههابشأو لقع ديعس لثم امهريغو ةكئالملا كزانو ينابق رازن ءاجف جنرفالا ءارعش
 مضي هنإف ًارعاش ناسنإلا نكي مل ولو هنولوقیو مهلاونم ىلع نوجسني اوذخأو مهودلقو
 دقتعأ الو اذ نمؤأ ال انأو رعش هنأ هنع لاق ضعب لوح اهضعب اهفصيو تایلکلا هذه
 نم وه امنإو ًارعش هيمسأ داكأ الو ًازن هيمسأ داكأ الو صوصرم مالک وه ااو رعش هنأ

 رومضلل مابألا نم موي يف اهني فوسو ينبرعلا ركفلا ىلع دج يذلا ديدجلا باب

 بدألا دفاور نم دفار وهف يعشلا رعشلا وأ يطبنلا رعشلا اما لالحمضاللو :یشالتلئو

 ام مضو مهنع ءيش لکو مهدیلاقتو برعلا تاداع عمج و مغو لیوط نامز ذنم دجو

 كلذكو ءاوسب ءاوس ينرعلا رعشلا هقرط امو حئاصنلا نمو مكحلا نم همضب نأ نكمي

 بدألا دفاور نم دفار هنإ هنع لاقي نأ نكي امو رعشلا اذه اهلمحي يأ ةيريثاتلا روصلا
 .كلذ ىلع رابغ الو هلوقي نم عم انأو حيحص اذهف ميصفلا ينرعلا رعشلل دادتماو

 دا رحلا رعشلا ىمسن نأ عيطتسن له هللادبع ذاتسأ م

 ةيبرعلا ةمالا ءادعأ نم هب ءاج نم هب ءاج وه انو روم رعش الو روعشم رثن ال ءال [77

 يف عيطتست كنأل ءارعش مهيمسن نأ نكمي ال نيذلا نم : هو يبرعلا رعشلا ءادعأ نم لب

 نم دومع يف اهدرست | ذه عم مت ةملكو ةملك بناح ىلإ اهعضتو ةملك ذات ن | ةقيقحلا

 نم وا ءيشلا اذه لوقب نم بلط اذإ مث رعش هنإ اذه نع لوقتو ةفاحصلا ةدمعأ

 تب كوضرافي وأ كوضرقي وأ تب كودشني نأ ساسأ ىلع ءىشلا اذه نولوقب نم نبررثك
 .1ال ؟ًارعاش اذه يمسن نإ نكميأ ءاذه ىلع نوردقب ال رعشلا تایبآ نم

 ىطسولا ةقطنلا يف ةفاحصلا داجيإ يف لاعف رودب اوماق نیذلا نم مكنأ مکنع فورعلا .

 ؟سعکلاب وأ ؛ةفاحصلا ىلإ بدألا نم مكهاجتا ناك لهف

 ةفاحصلا نإ : كلل تلق اك نكلو ءسدألا يه ةفاحصلاو ةفاحصلا وه بدألا 5
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 مدختو بدألل ربعتو بدألاب رعت نأ عیطتست يتلا ةنيمألا ةيوقلا هينفلا ةنيتملا ةفاحصلا يه
 دصقأ انأ ؛ةفاحص اهنإ : لوقتو ضايب يف ًاداوس عضت يلا ةفاحصلا هذه اهنإ ال بدألا
 ةفاحيصلا هذه ال ةنيمأ ةئيمث ةيوق ةفاحص اهم ساسأ لع بدألا مدن یا ةفاحسصلاب

 بداالا مدخن ةقاحصلا نآ رم الا يف ام لک ؛ ضايب يف داوس عضو اهنإ : كل تلق ابك يلا

 فيكف رخالا نع بناوجلا نم ابناج يلح وأ ىلختن نإ نكمي الو ةفاحصلا مدح بدالاو

 هيناعم لكي بدألا مدخن ةفاحصلا نأ رمالا يف ام لك ءبدالا نيبو ةفاحصلا نيب قرفن

 هظفحي نم هظفحيلو جرخيل ريثكلاو ريبكلا ءيشلا هتطعأو هترهظأو هتاشنآ يتلا يه اهنأو
 عضو لعو هتقيفح ىلع هب موفي نم هب میل

 ىلع مكلوصح ةصق نع انوثدحت نأ مكل له , بدألا يف ةيريدقتلا ةزئاخلا ىلإ دوعن ه
 ؟كلذب مکملع ىتحو حيشرتلا نم ءادنبا ةزئاجلا هذه

 رشنب نأ نكمي ام تأ نكأ مو ةرئامخلا لآ نأ عقونأ تلق اك ةقيقحلا يف نكأ ل []
 نر ةيبدألا ةيدنألا نم لئاسر يتدرو معن احل ين حشر ١ يكل ةرئاجلا هذه نع رش

 ساسأ 4 تانايبتسالا هذه ع تعزو و يا ةلوؤسملا تاھا سس تاعماخا

 من دم حر ين تورا تأ ۶ نی ةا

 نأ تعطتسا يتفاقثلو ألو يركفلو يداللو ينمأل سصالخا نمو لمع نمو دو

 يف هرا م ام يف اوأر دقف یخ < اه يحشر نم هللا یزجو ةزئاجلا هذه ىلع لصحأ

 ءارثا يف ًارثؤم ًالماع نوكي فوس بدألا يف ةيريدقت ةزئاج دوجو أديم نأ نودقتعت له ٠
 ؟انه ةيبدألا ةحاسلا

 ةزئاجلا هذه داحيإو اهدالب يف ةفاقثللو رکفللو بدألل ةلودلا تافتلا نأ كش ال []
 نومدخيو ةفاقثلا نومدخيو ركفلا نومدخم نيذلا نيلماعلا لاجرلا وحنو اهو تافتلالاو
 باحصألو مالقألا باحصأل دهم فرس رثؤع يوق لماع هلأ دالبلا هذه ي بدألا
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 ,ريثأتلاو ریدقتلا هب نوقحتسي ام مهسفنأ نم اوطعيو اوطعي نأب لاو رعشلا

 بحي ةزئاحلا ىلع لوصحلا يف ىرخألا سسألا يف ساسأك نسلا لماع عضو نإ لاقي ٠

 ؟مکیآر اف هيف رکشلا داعي نأ

 ينعي هعضو نوکی ذئتيح وهف نيتسلا نس وأ نيسمخلا نس ناسنالا غلب اذإ هنإ نولوقي [ ]

 ردقي نأ ةقيقحللا يف قحتتسي ام هرثن يف الو هرعش يف الو هتباتك يف دعي ملو ةخوخيشلا غلب

 هل دهمب هنأ ًاركبم ةزئاجلا يطعأ اذإ هنأ نوریو دجوأ ام ىلإو ةفلاس ةرظنك هيلإ رظنب امنإو
 ةفاقثلا ىلعو بدألا ىلع ةيوق دي هل نوكتو رباثيو جتنیو لمعيو دبتجيو دجي نأ يف
 يف نکلو ام دح ىلإ ءالؤه عم لاح لک ىلع انأو رثكأ جتنيو رثكأ ديو رثكأ يطعير
 نسلا غلبي انيح الإ هدوع بلصب الو هلاح مقتسب الو هجضن لكي ال ناسنالا نأ يرظن

 .ءيش لکو ابدأو ًاملعو ًالقع هقوس ىلع ىوتسا دق ايف نوكي يذلا ةرحأتلا

 ؟نونوكيس نم ةمداقلا ةنسلا يف ةزئاجلل ءابدألا نم ةثالث اوحشرت نأ مكل ردق ول

 ينلا ةئيملا او رومألا هذه يف ًادحأ حشرآ نأ عيطتسأ ال انأو ثيدح ثداح لكل []

 اهيدلو تارابتعا اهيدل نأ كش الو ءيشلا اذه نع ةلوؤسملا يه بناجلا اذ ىنعت

 اذه حشر هبجوع يلا يه لكك يدوعسلا بدألا نع ةرحو ءايشأ اهيدلو تارثؤم

 عقاوب ريثكلا ريبكلا ماملالا الو ةيريثأتلا ةوقلا يدنع سيل انأ امنإ رخآلا دعبتو ةرثاجلل

 .دعبتسأ نم دعیتسأو حشرأ نم مشرآ يكل نییدوعسلا ءابدألا

 نأ انل له ؟يدوعسلا بدألا ءارثإ يف لاّعف رودب مقت مل انتاعماج نأ ضعبلا بتعب <

 ؟عوضوملا اذه يف مكيأر فرعن

 اذهب لوقب نم عم ينكلو بدألا ىلع ابتلالدو اهزايتماو اهرثأ تاعماجلل نأ كش ال []
 ال نکع ال نيعم ماها نع لوؤسم « يشكو أ ةدعاقك وأ ةادأك ابنكلو ام كح ىلإ لوقلا

 ءيشلا اذه نم داري ام ريغ اههاجتاو اهجاوو بالا اذه يف ترصق اهنأ ابنع لوقت نأ

 ةايحلاو رعشلاو نفلاو بدألا باحصأل دادمالا نع لوؤسم عمتجملا نم لك اغاو

 يه لوقنو اهنيعي تاعماجلا مهتن الو اهيلإ اواصي يكل ةيحانلا هذه عيجشتب ةيعابجالا
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 .ريصقتلا ريغ نع وأ ريصقتلا نع ةلوؤسملا

 ؟ال مأ بناجلا اذه يف ةرصقم ةيبدألا ةيدنألا له «

 ءاوسب ءاوس تاعماجلا نع هتلق ام ةيدألا ةيدنألا نع لوقآ | ]

 تايلكلا نم اوجرختي مل برعلا ءابدألا مظعم نأ وه ماهفتسالل وعدت يتلا رهاوظلا نم ٠
 ؟اذال ىرت .بدألا سرشت ين

 نيملعتملا ه هاوفأ يف هبصتو ملعل ! ذنأت انا : لوقن نأ انل نكمي الو ةهجوم تاعماجلا [7

 : هل تلاقو نأشلا بحاص ىلإ حاتفلا تطعا لاح لك ىلع يه .هوذخأي يكل اص

 كلهؤي ناكم يف كنأ كاسفن دج ىتح لمعاو ربدتو ثحماو دقناو سرداو هقفت لحدا

 يتلا يه ااو جنعو يطعت يلا يه 3 تاعماجلا نع لوقت اننأ امأ ةرئاجلا هذه لينل

 اهافکو ةهجوم يه ها و ةئشانلا هاوفأ يف ماعلا بصن انآ 0

 : یعست نأ ناسنالا اأ كيلع امنإ ةهجوم نوکت ن

 بلاطلا مت نأ هيلع سيلو هدهج ريخلا ىلإ یعسپ نأ هرلا ىلع

 .الإ سیل ههجوم يهف

 هذه ودی و یلعسولا ةقلصلا يف ةفاحصلل نيسسؤملا لئاوأ نم ربتعب سيمخ نبا خيشلا 0

 نم لضفأ نامز ةفاحص له ىرت .. انتفاحصل هجون ماهنا عيصأ نم رثكأ كانه نأ مايألا
 .؟ لاح انتفاحص يف م ام ىرت .. نآلا

 ةقباسلا ةفاحصلا | ىلإ رظنن دا ةفاحصلا a ىروقأ ابنأ بولسألا

 اذه ةفاحص ىلع نمزلا هب دج ام نكلو یوقآ اهنآ كش ال ميدقلا نمزلا ةفاحصو
 :عایجالا مدخت «نفلا مدخت «ةسايسلا مدخت يهف ةروذعم ةقيقحلا يف ابنأ دن تقولا
 ةقيقحلا يف انسلو ءرخخآ الو اه لوأ ال ءايشأ نم نمزلا هب دج ام مدخت «عارتخالا مدخت
 «سمألا ةفاحبص هيلع تناك ام ىلع رصتقت نأو ةيحان نم ءايشألا هذه لامهإب اهبلاطن
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 ايدل دج دقف مویلا ةفاحص امآ ءاهمدخت ءايشألا هذه الإ ایل ناکام سمألا ةفاحصف

 .اذه اهعضو يف ام دح ىلإ ةروذعم ىهف اريثكو اريثك دجو دجو دج ام

 رثن ءابدأ ةثالثو ةصق بانک ةثالثو ءارعش ةثالث حبشرت مكنم انبلط ول هللادبع خيش ه

 وکي نف برع ۶ نييفحص هال

 حرطأ نم حرطأ وأ حر نم حشرأو ل احلا اذه مدیخآ ساسأ ىلع

 ینعا نم تسلو بلاجلا اذهب نونعی نم ىلإ مجرتو ایاحصال عجرت لاح لك ىلع هذهو
 .بناجلا اذهب

 رضاخحلا ينو يضالا يف يدوعسلا بدألا ان اوفصت نأ مكل له ةرصتخم تالك يف ٠

 ؟لبقتسلل مدار
 نمو ةفاقثلا س نعم یوتسم لع روصقم بدأ وه يضالا ی يدوعسلا بدألا | 5

 انلق اک ادج ةرثكو ةريثت ؟ ءايشأب ییعم رضاخلا يدوعسلا بيدألا امنا ركفلا نمو بدألا

 !ذدهو كيس يدوعسلا رعاشلاو أ بتاکلا لا اذإف ثأش هل اذهو نأش هل كاذف ةفاحيلا نع

 افو اهعقأو احل يلا ةرثؤملا ةيوقلا ةفصلا هلو یلعلا ح دلا هل !ذهو ريبكو ريثك ءيشب ملأ دقف

 لآ امو راظنأ نمو لاوحأ سو هايشأ م نمزلا هب دج الك لیقتسلا يف كلذكو سس

 مجح داز هتقاط تداز الكف هئابعأ ىلع ًائبع رعاشلا وأ بتاكلا عضو ديزي افي بأ وهف هلا

 ربك او رثكأ هيلع ةيلوؤسملا تدازو هتيلوؤسم

 يخودشلا هللادبع هه ۱۹۰4/۱/۲۷ «ةعماجلا ةلاسرر

 یه



 ةرئاحخلاو ءابآلا نع ءانبألا هلاق ام

 . ءاطعلاو لذبلل زفاحو يراضح رهظم ركفلا مرکت
 .٩ .كتوخأ مه نمو ؟..ةلئاعلا يف كفر امو ۰ تنا نم م

 ةسردملا يف تسردو ءم 144٠ ماع ةمركملا ةكمب تدلو .. يعابسلا دمحا ةماسأ -

 - ةيوناثلا ةيزيزعلا ةسردلاب ةبوناثلاو ةيدادعالا مث یماشلا يح يف ةيئادتبالا ةيزيزعلا
 - بادالا ةيلكب ةفاحصلا مسقب تقحتلاو ابنم تجرخت - ًاقباس تاتعبلا رضحت ةسردم

 .ةفاحص سناسیل ىلع ام تلصح ثيح .. ةرهاقلا ةعماج

 يف مث رشنلا ةرادإ يف ةفاصصلا ةماعلا ةيريدملا . ةدحي مالع الا ةرازو يف تلمع

 .ةماعلا تاقالعلا ةرادا

 تنيع ناليجحلا لیمج خیشلا يلاعم مايأ ىلع - ضايرلا ىلإ ةرازولا تلقتتا نيحو -
 نارجن ريمأ) يريدسلا دهف خيشلا ةيمالعإلا نوؤشلل مالعالا ةرازو ليكو بتکل ًاريدم
 .تاونس ثالث ةدلو لاح

 مالعإلا ةرازوب تاعوبطملا ماع ريدم لمعل يرقنعلا مهاربا خیشلا دهع يف تحشر -

 .تأونس عبرا نم او كلذك تللظ ثيح

 لبق نم تشعتباف ايلعلا يسارد لصاوأل دوعس كاملا ةعماج : كلذ دعب : ينتبلط -

 يف ريتسجاملا ةجرد ىلع تلصح ىتح «ةيكبرمألا ةدحتملا تايالولا ىلإ اهيف مالعإلا مسق
 .ناجیشتیم ةیالو ةعماج نم ةفاحصلا

 هاروتكدلا ةلحرم اهيف تسرد ثبح .. (ةفاحصلا ةيلك) يروزيم ةعماج ىلإ تلقتنا
 تدع هارونکدلا ةلاسر عورشم ةباتك دعوم ناح اذإ ىتح ال صصخلا جمانربلا تلمكأو

 رثأ ىلع تنيعو :ةكلمملا سرادم يف اوسردپ نأ يف يئانبأل ةصرفلا ةحانال ةكلمملا ىلإ
 معك



 نب دمحم مامالا ةعماج يه هاروتکدلا ةلاسرل تلجس دقو مالغالا مسقب ارضاحم يندوع

 , دوعس

 هنأرق لهو .. ؟ثلسفن ىلإ برقأ اأو .. ؟لدلاو تافلزم نع فرعت اذام ء

 ؟اهنم ًاضعب وأ اهعبمج

 مایآ نم هرکبم تقو ذنم هتارق ام ضعبلاو و ءيدلاو تافلؤم عيمج تارق معن -

 .بتک يف رشنيو عبطي نأ لبق : ةبناکلا ها ىلع هعبطب تش ن ضعیلا نأ لب ؛هساردلا

 (یمایآ) مساب هتعابط تدیعآ يذلا «لماز وبأ» هباتک يسفن ىلإ بتکلا برقأ لعلو

 ينارتق ةيبرتلاو میلعتلا يف هبولسأو يضالا , للا رخ او ترصاع ينأل كالذ ناک اعرو

 .تشع امم ًافرط يكى اهنأ رعشأو باتکلا كلذ يف دلاولا دي اهتطعن ةرابع لك قشعآ

 ؟ءابدألل ةلودلا ميركت ىلإ رظنت فيك .

 مامها نع ريبعتو يراضح رهظم ركفلا مركتو «ءامركلا مش نم .. امئاد مرکتلا -
 يلا ةمألا مظعأ امو :عادبالاو ءاطعلاو لذبلل ءابدألل زفاحو + لعلاو بدألاب ةلودلا

 .اهيف بدالاو ركفلا لاجر اهدئاق ىعري

 ؟روطس يف كسفن فص <

 .لهاتست ام لقأ ةناكم اه ىضرأ الو .. قحتست امم رثكأ ةلزنم ین يطعأ ال

 .صقنأ قو ديزأ الف .. نيرخآلا ىلإ ريخلا لقن يف ًاينك ققدأ

 هب 5 ال نم ىينأت نيج ىلابأ الو ., هب یاو همرتحأ مم ینیتات ديل بضغآ 5

 وبلا ماما فیعض .. ءانبخلا مامأ يوق -

 ارت كللذل .. اهئاطخأ يف ركي نم دض ةيساحلا دیدشو | : ةيبرعلا ةغلل شاع _

 وارغب نأ نولابي ال نيذلا نيعبذملا ىلع ًاقنح نوكأ ام دشأو .. فحصلا ءاطخأل تنا

 !فسألا يم ل مهرثكأ اهو .. ةحيحص وا ره
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 نع فرصتناو .. صالتا و ی دصب يضراعب يذلا «يرشفسا ىلإ برقتلا يف یعسا _

 .هبلف نود هناسلب یحدع يذلا

 ؟ةيادبلا ذنم .. ةرئاجلل اعام تنك له ٠

 ربع ًالوأ .. زوفلا ىتح ةزئاجلل حيشرتلا تاءارجإ لك عباتأ تنك .. من -

 ةصاخللا تامولعملاب  دلاولا نع - تاراّيسالا ةئبعتب ىمايق لالخ نم انا «بفحصلا

 ةلودلا ةرتا ةماعلا ةنامألا اهتعزو ىلا تاراتسالا كلت ؛ ةيبدألا هنایحو ةيصخشلا هتايحب
 لالخ نم ًائلاثو ءفحصلا رودو ةيبدألا يداونلاو ةيفاقثلا تاسسؤملا ىلع ةيريدقتلا
 ةزئاجلل ةماعلا ! ةزامألا ىلإ - دلإولا نع اتش س اه مهجم ۴ يلا روصلاو بتکلا

 . رئاوحلا یلست لفح دادعإ نع نیلوژسلاو ةفاحصلا لاصتا لالخ نم اعبار + ایلطک
 , يدلاوب ةصاخلا تامولملا لاکتسا لجأ نم

 ؟ةرئاجلاب زوفی نأ عقوتت تنك نم «

 : ةيلاتلا ءامسألا مشرت نأ تمقوت ينكلو .. هنيعب ًايدأ ددحأ نأ عطتسأ مل

 - يعابسلا لمحا هل لاحرس نيسمع ب یشآ باهول لا دف - يدوماعلا دام مک

 لا ناز نيسح دی رسا دمحم قف نمح دم -راطع روقفلا دبع دمحأ

 برع نیسح - يرشخعز رهاط  ءايض زيزع - سيمخ نب هللادبع - (ةنجللا يف رضع هنأ

 نود تنأو : كدلارب .. كتوخأو تنأ ثاتقالع ىلع ءوضلا ضعب قلت نأ كل له »
 تناو د حوزتم ناو : نب رشعلا تود : ةرشاعلا

 ءانايبص .. ملظلا تقم العر ًالافطأ .. قدصلاو ةحارصلا ءىدابم ين اننقل -
 ءابآ .. انپ رختفاو :اجاوزآ .. اناخاو انقداصو
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 ؟يحصلا مأ - ملعملا مأ . بید 5 يعابسلا دمحأ - كيبأ 5 یرت له ع

 الا ییحصو ات بیداو 7 ماعم يآ ۳

 . تلاثلا ةلئاعلا يف ىفر ه

 .لافطأ ةثالثل مأ نآلا یه ةنبا تبن دقو ءهللا اهمحرب ؛ (ايسأ) ىربكلا یخ - ١

 .هانبآ اهو ةجوزتم يهو (ةشئاع) ةريبكلا يا -۴

 ماع ٩۴ ہہ ءاسیم  ًاماع ۱۷ ےرساپ ءانبأ ةثالث يلو جورتم (ةماسأ) :انأ _ ٣

 دوعس كلملا ةعماجت بطلا ةيلك يف ذاتسأ «نيماعب ييرفصبو (يهز) روتکدلا يخأ -
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 . عافدلا ةرازو ىلإ اروم هنامدخ تريعأ دقو ۽ صاي راب

 ؟ةرئاخاب كدلاو زوف عقوتت تنك له ٠

 ةثالثلا دحأ نوكي نأ امأ ءءابدألا نم یحشرلا نيب نم يدلاو نوكب نأ عقوتأ تنك

 «يل ةراس ةأجافم  ةقيقح كلذ ناك دقف «بدألا يف ةيريدقتلا ةلودلا ةزئاجم ني زئافلا

 ةيريدقتلا ةزئاجملل مهنم دلاولا رات نأ ةمركملا ةكم ءانبأل ةحرفو .. يعابسلا لآل ًارخفو

 عمتجملل همدق امف ةريبكلا ةقثلا هذهو «فرشلا اذه هتلوأ يلا ةلودلا لبق نم بدألا يف

 "حر اتو ةيعایجاو : ةب ورتو ؛ةيیدا تایطعم نمو هایاصعب لعافت نم يدوعسلا

 ؟مکتایح ءدب يف مکنع هذخأت ةءارقلا تناک له .

 اکو ءانهجوي نأ نكمت كلذ عمو ؛هنقو نم ًايصن تذحأ ةعارقلا نأب فرتعأ -

 .انيبربو ., اندیفیل .. لئدتبو :بعوتسیو ءأرقب ناك .. ريثكلا هنم ملت نأ

 ؟هئانبأ ىلع رثأ يئاقتلاو يدألا ههاجال ناک له .

 مظعمو «رانلا نم ًافرط أرقب هارن انك اننأل .. ةمارفلاو خالطإلا يخأو تقشع -

 وهو انيلإ اهعفدب تاياورو ًاصصق ؛ رفسلا نم هتدوع ىدل « انیلا هتيده تناك ؛ لیلثا
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 .يدلو وهف .. رخآلا لبق بتكلا ةءارق نم اکنم غرفی نم :لوقي

 مث يل اهحفنیو اهححصي ناك :فحصلل ةباتكلا يب ينالوام لوأ تادپ امدنعو
 .اهليدعت مث فيك صحفتا نأ يتم بلطبو اهتبتك يلا ةرابعلا ىلع علطأل ينوعدب

 ؟مکیف هسرغ لع كدلاو صرح يذلا ءيشلا وه ام ٠

 :لاصخت ثالث سرغ ىلع صرح

 . أطخلاب فارعالا -۱

 .ثيدحلا يف قدصلا ۲

 .ةلماعملا يف ةفاظنلا -۳

 ٠١ لبق ءاماع ۲۰ لبق ءاماغ ۳۰ لبق .. هژاقدصأ مه نم رک ذتت نأ لواح «

 .؟ماوعأ

 نسحم  يلباك ميحرلا دبع  يفانع يلع برع نيسح :ًاماع ۳۰ لبق هئاقدصأ نم

 ب يييش بیبح - ماصب دمحأ - لالج نوسحم روتكدلا دلاو وهو هللا همحري ؛ لالج
 ؛فیرع هللا دبع - يراحم هللادبع . لاج حلاص - لاج درمجآ سس ماسلا دمت ماسي

 سودقلا دبع « يدوماعلا ديعس دمحم هللا همحرب ؛ يكم نيسح ب هللا همحري

 دمحم هللا همحرب « يها يرون ايركز ب يشاخشع ابرکژ هللا همحرب - يراصنالا

 - موراب نسحم - يشرقلا هللا دع نسح .. يرشخمز رهاط فراغ دوس - لادب ز نيسح

 تاهولا دبع  ىبحي نيمأ دمع - روشاع دمحم هقدص - ريخلب هللا دبع  هكئالم دمحا

 , هللا ةمتحرت ا طابخ

 دمحم - هط نيساي  نيدم وبأ حاتفلا دبع - زازق نسح : اماع ۰ لبق هئاقدصأ نمو

 .فصان مهاربأ - يومالا بیکش - ينابيشلا نمحرلا دبع

 وهو ضايرلا نطقأ ىننأل «مهرصح بعصلا نف .. تاونس رشع لبق هئاقدصأ ام
 .ةمركملا ةكم نطق

 راك +



 ؟مهزوف دعب را لبق .. رساجلا وأ سيم نب هللادبع : يف یار حرط هنأ رک ذنت له ,

 ء لقلا فع ؛ ناسللا ضع لجر :رساحلا دمح ذاتسألا نع لوق هعمسأ امئاد تنک

 نب هللادبع ذاتسألا اما .. يردي هنأ يردي ال هنكلو يردي لجر :ءاملعلا عضاوت هيف

 زتعي « ةفرعملا ريزغ + ةميكشلا يوق :مثال ةمول حلا ف ىشخ ال الجر هارب وهف سيمحا
E 

 0 ٤ ارعش ينرعلا ثارتلاب كسمتيو :ةيبرعلا هتئاصاب

 ۰ ان و

 يعابسلا دمحأ ةهاسا ANE EY ؛قودنلا»

 يعابسلاو ةفطاعلا نازتا - قدصلا

 عم هتاقالعب وه اك هورت يک يعابسلا دمحا ةأاح تاویآ مكل حقن نأ ايوس لواحتس

 ةرك اذلاف لالا !ذه ةباتك يف انكرتشا نإ اوفعو .. هتيب لعاد ثدحت يلا ةصاخلا ءايشألا

 ةايح قاطن يف ةركاذلا هذه لمع لاحم ناك ناو ىتحس هرلل فعست ال ةريثك نايحأ يف

 . ىعابسلا دمحاک مظع لجر

 دق يذلا يلاقملا بولسألا لدب طاقنلا مادختساب - رک ذتلا تالولحل ًاليلذت - موقنس

 .ةصاخخ اهنم ةريغصلا ءةصاتلا ءايشألا لیصوت يف زجعب

 يف لازب ام وهو هتدلاو تيفوت مث .. ًالفاط لازبال وهو یعابسلا دمحأ دلاو قوت -

 هتيبرت بولسا ينو هتارارق ذاختا يف ًافينع یایشالا عم لماعتلا بلص هدلاو ناك _

 .(نادیحولآ نادلولا) دوممجو دمحأل

 ءايعأل لمحتملا وه هنأو امس ال اداح ًايساق أشنف  هتلوفط ىلع هيبأ ةيبرت تسكمنا -

 لمع ىلإ لمع نم لقتني ناكو ءارشلاو عيبلا يف لغتشاو ةساردلا كرثل رطضاف قرسألا

 .ةريرملا ةايحلا بابسأ نيمأتل
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 نأ الا ةايحلا ةبوعصل ًارظن ءیش ضعب ضعب ةزتهم (تناك) هيخأ عم هتقالع نأ ی امش

 هتصاخلل لوقي ناك : كلذل اهتورذ تلصو نأ ىلإ بايب اريدقتو ًابح تجردت ةقالعلا هذه
 هیفطنی الو لوزيال ًاقيمع ًاحرج كرت هتوم نأ  هانعم يف امب - دومح هيعخأ توم دعب
 ام لك عاضخإ ًالواحم دمحأ نانئئمطا تاببسم لك ىلع صرخ اتفب ال دومحم ناک دقو

 .هضرم يق ةصاخ هتحار ىلع رهسلاو هتمدخل هعبطتسب

 ىلإ يعسلاو ةأر ١ ملعت لوح هئارآبو يعابسلا دمحاب هل ها اعلا تانب مظعم ترئأت -

 تاققحم ملا روم ىلع تابظاوم تانبلا | ءالؤه تناك كلذل . ال ةصاخخ ةقاقث قلخ
 ىلع الإ صرح ال ادومحم نأ نم مغرلا ىلع ناشلا اذه يف همالحأو يعابسلا يناما كلذب

 تالماح تانبلا ءالؤه تجرخف :نيرمألا نيب جزم دمحا نأ الإ .. ةأرملل نيدلا ملعت
 .ايندلا مولعو ًالوأ نيدلا مولمل

 اقوا لك قرع ةفرغلا هذه 5 . . تيبْلأ نع ةديعب ةيحان ي ىف ةصاخ ةفرغ هل

 هدعت هنع تلحي نأ وهف « ىعابسلا سفن يف ًادج قيدع قطع ةءارقللو .. ةءارقلا يف اهلج
 هذه يف .. ةريثك ءايشأ نم مساحلا هيأرب چرخي ايف لخدب بتكلا تاهمأ ىلع ًابكنم

 نم بلط اهوطب سحا ادا وهف ر ايزل! لوطت نأ بع الو هدافحاو هب راقآ لبقتس 4 ةقرغلا

 لب ال يعابسلا سلجو .. ءابح وأ اجرح كلذ يف دمي نأ نود ةفرغلا رداغي نأ رئازلا
 لک لوح رودت ىتلا هثيداحأل ًاعوضوم كلت هتباحر نم لمحت قفألا بحر وهف ًاقلطم
 سش رحت يعابسلاف ۳ یک مأ ناکارفص :ا ايداع ما ناك اهتم هند بسانن يبا عيضأوملا

 يذلا ىوتسملا ىلع هعم راکتیف ثدحتي نم عم فرعيو رظنلل تفلم لكشب ثدحتي فيك
 .هلوقي ام ىلع «ةتكتلا» ىغطتو ةباش ًاحور کلان .هثیداحا يف حرملل بح وهو .. هيف وه

 دعبو - ضرملا هدعقأ نأ دعب اذه  راطفإلا لوانت دعب ةءارقلاب أدبي و أرك اب وحصي -
 رهسي ليللا ينو .. ؛دبآ هنع كفنت ال هب قصتلت ةفص ةلونيقلا مونو .. ةلوئيقلا ماني ءادغلا
 تقولا ةهكن سملتي رعاش كلذ يف وهف رهسنا قشاع هنأ سحتف رخآنم تقو یتح

 .ةءارقلل حلاصلا
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 كلذ يف وهف هنم ءيدرلاو ديحلا نيب زيمب فيك فرعيو ديج لكشب ماعطلا قواتی -

 .. تابجو نم هل هنومدقب ام ًامئاد نونسحي كلذل هئابرقآ یدل ةفصلا هذپب روهشم ةقاوذ

 .نیخدتلا 5 فرسم وهف - ضرما الولو -

 مزتلبو تاوعدلا ىلب همامآ ًادماص ناك هنكل ةركبم ةقالع ضرلا عم هتقالع

 هيلع دتشأ هنا الإ قئاوو عاجش لکشب ضرلا هجارپ ناك دقلف : ضرلا اذه مغر لمعلاب

 .ةفرغلا كرت وأ مالسلا دوعص نآلا میطتسب ال .نسلا مدقتل - ةيجولویسف ةجيتنو ًارخؤم

 .. ثيدحلاو ةلماعملا يف قدصلا ىلع دمتعت ةثيدح ةقيرط دالوألا ةيبرت يف هتقیرط -

 ازم هباقع يف ناك .. هحالصإو هيف عوقولاب فارتعالا أطخلا دنع نيرخآلا نم بحيو
 ناکو (جاجحل ًافوطم) هتايح ةيادب يف ناك هنأ ركذأو .. مدنلاب رعشپ هبقاعي نم لعجي

 نإ ناكو .. نوئطخي امدنع هل ةباتكلاب دالوألا يصوي ناك هرفس لبقو ضرغلا اذهل رفاسب
 :لافطالا ةبعل يهو «نوجربلا» بعليل راذلا تابتع ىدحإ رفح ناب هدالوأ دحأ اليخأ

 ناك لفطلا اذه .. هنم حامسلا بلطو هدسفأ ام حالصإ نع زجع نأ دعب هيبأل لسرإف

 .يعابسلا دمحأ دالوأ ربكأ ةماسأ

 رخآلاو ةماسأ ربک الا دلولا .. ةافوتم نهادحإ تانب ثالثو نادلو يعابسلل -

 ءاسيم امهادحإ ناتنبو رساي دعما دلو ةعاسأل .. اهبأب بطلا ةيلك ديمع يعابسلا ريهز .د
 برتقي نم رثكأو .. دايإ همسا دلوو رحس اهمسا تنب ريهز روتکدللو .. نوسيم ىرخألاو

 .ةيمويلا هتايح يف هببأ نع هثرو ام لک قبطي يذلا ةماسأ هدلو ىعابسلا تافصل

 ىضوفلل ًادج ديدشلا ههركو بيتزلل هبح عقاو نم لسنلا ظنت ىلع ًاصيرح ناك-

 هب يذلا جاعزالاو ىضوفلل ارظن هعم لافطألا دوجو بحي ال وهف ببسلا اذهلو ..

 .هعم لماعتي نم لك عم ادج قيقر وهف كلذ بناج ىلإ ؛لفطلا

 .فارسإلا لباقملا يف بحي الو ةيئاقثلا تايسمألاو تارهسلاو ةيترفا مالولا بحي
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 . هيلع ادج ةحضاو ةس هدهو

 لدابتملا مارتحالا ىلع موقت ةقالع : هتجوز مهار لعو هتيب لهأ عم ةدايج هتقالع

 يجولوكيس رمأ وهو :هتبتكم نم راغت اهنآ هتجوزل ًادج ادج نيبرقملا نم حاشي هنأ ىلع

 .يكملا مرحلا يف ةعمجلا ةالص ءادأ ىلع صرح -

 ال ةعذال ةيرخس لکش ىلع هتحارص حرطب نایحا يو .. ةحارصلا خلاب ؛ حب رص

 . .ًاقلطم همامأ نم لماعت ال «هناسل ىلعو هبلق يف هيأر لحي .. مال ةمول اهسرط يف فاخي

  EHكعبو :

 خیشلا اندلاو دئارلا داتسالا ةايح نع ةصاخ بناوج انأضأ دف نرکن نأ وجرت -

 .ىعابسلا دمحا

 يعابسلا ةيكزو ةبنه ۱۰/۱/۲۷ : :ةريزحلا» قحلم

 ماع رثأ يذ لك ةلودلا مّركت نأ يرورضلا نم

 ؟ةلئاعلا يف كييترت ام .. تنأ نم ه

 يم مهربكأ يذلا يئاوخأ نيب سماخلا يييترت ءرساجلا دمحم نب ددح نب نعم انآ -
 ثداوح يف بهذ يذلا دسم اهدعبو ءدوعس كالا ةعماج يف مولعلا ةيلك يف ةدبعم

 ناملس روتكدلا اهجوز عم لمعت ةيلديص دنه هدعبو : ةيعماجلا ةساردلا هلاك | دعب توریب

 يف (رنویبکلا) يلآلا بساحلا مق ةريدم ىولس مث «ربخلا يف دهف كلملا ىفشتسم يف ايما
 لورتبلا ةعماج يف يتسارد تلمكأ دقو ؛انآ مث ءيصصختلا لصيف كلملا ىفشتسم
 ةيعانصلا ةيمنتلا قودنص يف ًافظوم يجرخت ذنم لمعأو .. ه ۱۳۹۸ ةنس يف نداعلاو

 ,ةسدنهم ةيعماجلا اهتسارد تلمکا بلا ىنم يوخأ رغصأو ؛يدوعسلا
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 ؟قرئاخاب كدلاو زوفی نأ عقوتت تنك له +
 ةوبألا ةفطاعل ام بسح يبأل ةبسنلاب ةزئاجلاف اذهلو . ةفطاعلاب رثأتي دق يبأل يعقوت -

 رئاوجلا نع ًاريثك تفرع دقو يننأ الإ .ةيونعم راثآ نم ةزئاحلا كلتل ام عمو ريثأت نم

 ةفصب يناقثلاو يدألا ناديملا يف دهج نم هلذیو يبا هلذب ام رابتعاب اهارآ :ةبريدقتلا
 .هلثك ةسسنلاب رثكتست ال يلا رومالا نم ةماع

 ؟كسفن ىلإ برقأ اپیأو كدلاو تافلؤم نم فرعت اذام ٠

 سيلو يأ ايف فلأ يتلا تالاحلا نع دعبلا لك ةديعب  ًافسآ افوقأو - يتسارد

 فرص لواحب يتوخألو يل هبيجوت يف يأ ناك امو «ةابحلا ةنس هذه نکلو يبنذ بنذلا
 "دعلاط اذاو ؛ةتحي ةيملع انتسارد لكف اذحلو :هتسارد يف هلويم وأ ههاجتا نع انم دحأ

 يف وأ ةنس ةرشع يفامث وحت ذم اهردصب يتلا «برعلا» ةلحم يف وأ يبأ تافلؤم نم ًائيش

 مع عسا يح عالطتما بح مع لا كات «فحصلا يف هناباتک

 كلت نع هلو ؛هتعلاطم ىلإ تهجت تهجنأ ام رثكأ وه هتالحر نع هبتك ام لعلو ءهعلاطن

 يأ نوكل يلإ ةببحم اهتءارقو برا ةلحم» يف ةريثك تالاقمو عوبطم باتک تالحرلا

 ..انع ءيش ةفرعم بحأ دالب نع تدلحتب دقو  هتیجس ىلع ابيف ثدحتب

 ؟ءابدألا ءالزف ةلودلا مرکت ىلإ رظنت فيك +

 لام يأ يف ماع رثا يذ لماع لكل اهريدقت ةلودلا رهظت نآ يرورضلا نم هار

 .لمعلا .كلذ ناك اأ عفانلا لمعلا تالا نم

 ؟ةرئاج اب كدلاو زوف أبني تملع امدنع كروعش ناك فيك ,

 9 نو «ریدقتلاب ريدج وه نم ةلودلا ردقن ناب رسي يذلا نطاوملا روعش ناك _

 اش ةرظن رمالا ىلإ رظنأ اف ؛هدودح هل رثألا كلذ نأ الإ كلذ يف رثأ نم ةفطاعلل

 تردق ةلودلإ نکلو « مهصصخت تالام يف ةمقلا دقتع ۳ دقتعأ امف اوسیل هعم مو يبأف « ةماع

 هب رسب لماش ماع وه رمآ يف مهبيصن ةئالثلا دارفألا ءالزع ناكف «صصختلا تالا
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 بيصن نأ كش نودب مث :ةماع ةفصب نينطاوملا عيمج مث ميركتلا لاحم يف نوصتحا وا
 امشآ نوکی رورسلا كلذ نم ةبارقلا

 اب زوفي نأ عقوت تك نم تا ذم ةز ةزئاجلل ًاعباتم تنك له ٠

 عباتأو منهآ ينلعجت ًارثأت دبي مل هب ملع ن يح يا تيأر يننأل رمألا ةعباتمب ًاريثك متهأ مل -

 ألا

 ؟كدلاوب كتقالع لع ءوضلا ضعب يفلت نأ كل له ء
 ونحو بح ةقالع «هيباب نبا ةقالع اهن) .. هيلع بیجاس لاؤسلا اذه ةبارغ عم -

 ي امس الو تدادزا تیح رمعلا مدقتب ةقالعلا كلت تمن مث ؛رغصلا ي ةياعرو فطعو
 هثانبأ نم دحاو لكل كرتي نأ يلأ ةعيبط نف + ةساردلا لحارم يف يجردتل مالا هيجوتلا

 مقلخ تن :انل انل لوقي ام ًاريثك ناكو ؛ هتسارد لحارم يف هلويمو هتابغر عم مءالني ام رابتحا
 زكري ام اینک كلذ عم هتكلو مکنامز مالی ام ةايحلا لبس نم اوراتخاف ءاننامز ريغ نامزل
 هجولا رهظمب لب يهانلا رمآلا رهظمب رهظب الو وسقب ال كلذ ي وهو ةيقلخلا يحاونلا ىلع
 بغرب يذلا قيفشلا بحنا ةفصب , لب فست بلا ةفصب كلل يف ودي الو فرطلا رسيأب

 ًالزحو ًادج انلاعأ لك ي انکراشب دحاوک هربتعن اذهلو ةفلكلا هئانيأ نيبو هنيب لورت نأ

 هئانبأ نيب ال سوفنلا يف هسحت يلا ی لعلو ««يش ب انيلع ًازيمتم ودبي الو

 ,ءاشتسأ نودي هرومآ میم 5 ةطاسبلا هيقراع لك نيب یب بسخف

 الدلو نع كت ي اوسر تاک ام ةروص یکم قم كا لح
 زربأو ًادومح سيل ام نايحألا ضعب يف اهيرتعب ناسنالا ةعيبطو ناسنا يلا -

 هال لعفتي ثيحب نايحألا صضعب يي ةفطاعلا نايغط ةيحانلا هذه يف يلأ هب فصتپ
 كلذ نم .. هأطخ كرديو نيح دعب لاعفنالا كلذ نم رثأتي ام ناعرس هنكلو « بابسألا
 عيطتسي الو هعطاقی هناف يوق ببسل الإ | ًادحأ هرکی نا لقو « سانلا نم ًادحأ ه هرک اذا هنأ
 .تالواحا تيوق اهم كلذ نع عوجرلا

 ملكك



 ؟اذام مأ .. ةياسنلا نأ خروملا مأ بيدألا رساجلا دمح خيشلا كيبأ يف ىرت ىله ٠

 يآ كلذ ىلإ فيضأو مدقتلا ُتلاثلا باوجلا نم هباوج مه لاؤسلا اذه

 باسنأ ةرهمج» هباتك يف ارثك علاطأ ترص باسنألاب نیمتهلا نم هدهاشأ ام ةرثكل
 .ملعلا اذه يف سائلا دنع يأ ةناكمب هتعلاطم دنع سحاو هدجن يف ةرضحتملا رسألا

 ؟هتايح ةبادب يف مکنع هذخأت ةماع ةءارقلا تناك له ٠

 دق لصاوتم لمع يذ ناسنإ لك نأ فورعمو .لغاشلا هلغش يبأل ةبسنلاب ةءارقلا

 هلمع تاقوأ نأ الإ يبا لاح تناك اذكو «نايحألا ضعب يف هلغشي ام هلمع نم هل نوکی

 الو همون نم ًاركبم موقب وهف ءانمون وأ انلاغتشا تاقوأ يف نوكت ام ًاريثك ةباتك وأ ةءارق
3 

 .يشعلا يث كلذ لثمو انعم سولجلا ىلإ ةجاحم وهو الا حابصلا يني

 ؟ةءارقلا ريغ يوه اذام فرعت له ۰
 ةدافتسالاو اهتساردل ةميدقلا تاطوطخا عمج ىوبي هنأل تالحرلاب ًامرغم يبأ ناك-

 نع هباتک ينو اهرزي مل ةيبرعلا تاطوطخلا ءانتقإب تفرع دالب دجوت نأ لق اذهو ابنم

 لقف :يشلا ةضابر يأ ىوبيو :هتالحر ضعبل فصو عوبطملا لوألا ءزجلا يف هتالحر
 نأ ىوبي مث «ةلماك ةعاس ةدم هحابص يف ريسي ال يشملا ىلع رداق وهو موي یضع نأ

 .ًاليل ةيلملا باعلألا عاونأ ضعبب هئاقدصأ هلراشب

 ؟هلانبأ ىلع ريثأت ماغ ل لكشب يدألاو يفاقثلا كيبا هاجنال ناك له ,

 ةيرح هئانبأل كرت هنأ ىلإ ةراشالا عم ثلاثلا يف لاؤسلا اذه ىلع باوحلا مدقت -

 .مهتسارد لحارم يف مپ أهامنأ یک رایتل

 ؟مکیف هعرز ىلع صرح يذلا ءيشلا وه ام .
 ىلع ةظفاحلاو رغصلا ذنع اسوقن يف ةميركلا قالخألا ةيمنت دعب كلذ زرب لعل

 كردن نأو هصاصتخلا لامي يف لک اندالبو انتمأ ةمدخ يف مهسن يكل لمعت ن نأ  انتابجاو

 ددرب أم ًاريثك ناكو :هتمأل عفانلا يقابلا حلاصلا هلمع يف ةايحلا هذه يف ناسنإلا ةميق نأ

 : انعماسم لع
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 ی ن 2 اًثيدح نکف ةءلاعبن ا تيس ءرملا اعاو

 ؟ةنس نیرشع - ةنس نیئالث لبق كيبأ ءاقدصا مه نم رک دنت نأ لواح «

 ..ةنس نيثالث لبق دلوأ مل يننأل بأ ىلإ هجوي نأ نسحب لاؤسلا اذه -
 ؟يمويلا هلودج رك تت له ٠

 راك ًاحابص ةسداسلا ةعاسلا قو : ةباتكلاو ةءارغل لاب لغتشيف ليلل زا رخ يبأ موقب س

 ىلإ هذيور داطف الا ماعص وانتي ثيح ةعباسلا دعب ام ىلإ لر جراح يملا ةضاير

 هشارف ىلا ۽ ىوأي ثبح ةرشاعلا ىت مد ۵ او رو هناوجنا هلبامل غرفتب سرا مب و : ستکللا

 .مونلل

 ؟نيزئافلا ءالؤه يف ابار حرط هنا ركذتت لله .
 ناك ىعابسلا دمحأ ذاتسألا نأب ديفي ام فحصاا يف رشل هنکلو اكيش رک دنا ال ب

 تاك سيمخ نب هللادبع ذاتس اب ناو ؛ ةيفحصلا هلل ال اقيم نمو هتک نم داّمتسا هل اداس

 اما نييالع لف ةماعلا أ امدنع هلعاس هنأو هل ًاقيدصو ۳۹

 ؟ةأرملا ىلإ رظني فيك +

 ؛هنارمع هيف اب لمعلا يف اهتكراشع الإ نوكلا رمعي الو اهب الإ مت ال ةايحلا یرب =

 :ددرب ام ريتك وهو

 لسعلبل قع سل نسما ةو هل تماد ام شل توك ۷

 ؟جوزت ةجوز مک ٠
 .املع راصتقالاب اعس وهو ةدحاو -

 ؟برضلا لمعتسي لهو .. هئانبأ ىلع ايساق ناك له ه
 ديدشو همالك يف ًايساق ناک هنكلو ءدحأ ىلع هدي عفر يبأ تب تبأر ينا ركذأ ال ۳

 ريب نراك تابضخلا : لوقیو هفسأ يدبيو هتدح فخم ام ناعرسو بضغلا دنع ةروثلا

 .هب رعشي ال ام هئم

 رساخا دمح نب نعم هه ۱۶۰۱5/۱/۲۷ «ةودنلا»
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 هتيجس ىلع رساحلا دسمح .. ينأ

 ىلع ءانث أرقأ نيح رسآ انأ ءنيرخآلا تاباتک يف أرقأ اع ينأ نع هبتكأم امل ةلص ال

 ام لقأ ٠ يبأل ةبسنلاب ءانثلا يف ةغلابم هيف ناك ولو هارأو :حايثراو زازتعاب سحأو يأ

 .دیرا

 .لوقعلا دودح دنع فقت ال ةونبلا ةفطاع نأ فورعلا نم ذا

 يف هل عفادلا نوكي دق ءانث يتاوخأ یدحا نم وأ ينم عمسي امدنع ينأ ناك ام ًاريثكو

 كلذ نم ايش انادحإ نم عمسب نيح «ضارغألا نم ضرغل هيلإ قلقلا نايحألا ضعب
 تلاقف براجتلا ةريثك نسلا ةريبك ةأرما دنع نعمدجا يتاوللا تايتفلا ةصق انیلع رركب
 يلا ةروثأملا ةكيلا لاقف ؛نیابآ حدم 2 نی رابتف یلابا يف يص) : نم هدحأو لكل

 .(ةبجعم اهيبأب ةاتف لکز ًالغم تحبصأ

 سانا نم ایما يلا باجع الا بناوج قرطا ن يتنکلو < ياب عم أنا معن

 .يبأ ةاح نم ىرخأ بناوج لوانتأس اإ ءهنع

 ةطاسبلا :بناوحلا هذه لوأ

 فصت هنأ .. نورخآلا هيتكيأم هنع اوا يذلا ييآ ريغ ود هئاثبأ نيبو هتیب ل يا

 الو ءانم دحاوك انلاعأ عيمج يف انكراشي لفطلاكو دبي ثيحب «هاوحا عیمج يف ةطاسبلاب

 هيلع ضب نأ اندحأ لوامي امدنعو < ةيداعلا انرومأ يف ىتح اندحأ ىلع زيمتب نأ ديرب

 (نسلا هب تمدقتو هلقع امس اهم لفط ناسنإلا) ةلمج رركي ةوبألا ماقم عم مءالتن ةفص

 نيح «نيسحلاو نسحلا :ةمطاف هئنب ينبا عم ي لوسرلا هلعفي ناك امب انركذي هنأ
 أبا اي) : الئاق راغصلا ةيبصلا دحا بعادب نيحو «هیلع ايكريل هرهظ اهل ينبو اعالي

 .ريغص روفصع ريغنلاو .(ريغنلا لعف اه ريمع

 ةيأب رورسلا هيلع لحد نأ لواحم رطانلا ريغتم تيبلا لهأ نم ادحأ يآ ىري نيحو
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 .ًامماب هاري یتح هكرتي الو تناك ةليسو

 ةبتكملا يف هيلع ًالخاد هديفح عأردب) ىري نيح هرورسو يبأ تاقوأ ىفصأ نم لعلو

 هليقتسي هنکلو (! !ثبع اب تاهو ! ! !ديدبتاي ذخو) اهبتك نم هيلي ام برقأ ًالوانتمو
 .هسفنب يهني یتح هوكرتا :لوقیو !رورسم اكحاض

 نأ ديرت انا .. تالكشم نم انتدلاو سفن يف تعفوأ مكف هرهظم يف ةطاسبلا امآ
 اهعم هنكلو نسحلا رهظملا ثيح نم هدابع نم هيلع منأ نمب هللا ابی يتلا ةفصلاب زربب

 .انعماسم ىلع رركب ناك أم اشكو :ةيحانلا هذه يف ضيقن يفرط ىلع

 لاس مجاب ال سفللاب تن اهلل لتس سقنلاب " كيلع ناسنا ماب خلاب تناف اضف لکتساف سفنلاب *ك

 لهأ مكيلإ ةبسنلاب اذه : بيجي .. ىضم دقو هنامز لوقلا اذهل ناك : هل لوقن نيحو

 .ىضع ليج نم انأف :ديدجلا ليلا

 لك يف ةطاسلا بحي هناب هلمجأ يكلو «ينآ ةطاسب نع ثيدخلا ةلاطإ دیرآ الو

 .* يس

 يلأ دنع ةفطاعلا نايغط : يناثلا بناخلا

 .ةفطاعثا كلذكف ءاببثإ ةرظنلا فالتحاو !بنافص ةطاسبأل تناك اكو

 ةفطاعلا هيلع یفطت ام ًاريثك هنأب هفصأ نيح ةضاضغ دجأ الو ةيوق ةفطاع وذ ينأو

 ماد دوم سیل انایغط

 .هرعو وه هيف یواسب رمأ الهو ؛ هئاقدصألو هب راقأل حس وهف دومحا اما

 نوکی نأ يسع ءام انوه ككيييح ببحأ) ةلئاقنا ةكحلا انیلع ددرب ام ًاريثك يآ ناکو

 ام بضغي نأ لقو ناسنا ىلع بضغ اذإ وهف الاد ةكحلا هدهب رتتسب ال يلأ نكلو
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 ىلإ كلذ يف عفدنی لب ؛بضفلا هسفن نم لوزی نأ بعصلا نف ةيوق مفاردلا نكت م

 ..ةلص مهب مه تناك نم سانلا نم ددع عم كلذ لعف .ةغادلا ةعطاقملا ةجرد

 :رعاشلا لوق درب و عشب كلذ نع هشنب نآ ذحأ لواح اداو

 نكست مل ءیشلا نع ین تفرصنا اذإ

 لبقت رهدلا رعنا هصجوب هيلا

 دیرآ الو «هبم نم عم اضيأ فیتع وهف ؛ هرکی نم عم ةفطاعلا فیتع يبا ناک ايكو

 ام اريثكف «يلا يف هدمح ام ةفطاعلا نايغط سيل كش نودب نكلو : ةلثمألا ركذأ نأ

 ام ىلع هفسأو هراذتعا يدبيو مجري ام ناعرس هنکلو «بابسألا هفتأل انیب لعفت ناك

 الو نواب هبشآ بضغلا ةدش يف ءرملا نإ .. انعماسم ىلع ررکیو : عرست نم هنم طرف

 يلا بابسألا نع دعبلا عاطتسا ام ءرملا لواحي نأ يغبنب اذفو منم ثدحي ام يردي

 .راثآ نم هل هثدحأ ام كرادت ىلع صرحي نأ يغبني هب يلتبا اذإ مث ءبضغلا ثدعت

 رمألا اذه نم هنم عقب تفطاعلا نابنط نم انرذحب ام ًاريثك ناک ناو ينأ نأ كش ال
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 هسفنب هتنابسا : تلاثلا بناحلا

 ةماع ةفصب هسفنب معأ ینععو هتحارب هرشک مثيب ال هنأ نأ ىلع هظحالن يذلا « يشل
 .يثاكلا ءاذغلا الو لب يفاكلا مونلا الو ةحارلل ةيفاكلا ةصرفلا اهحنمب ال رهف

 يف هنإ .. رهظلا ةالص دعب الإ هيلإ دوعب الف ليللا ءانثأ هشارف نم موقي ام ًاريثك هنا

 همسج قهري ینح ةباتكلاو ةعلاطملا نيب تقولا يضميف ةبتكملا ىلإ عراسي هتاقوا لج
 , هع ىلع هرز یهرب و

 ىبأي هنكلو «قاهرإلا هل ببسي ام نيبو هپ لوحت نأ لواحن لب هبنامن انک ام ًاريثكو

 .(ةباتكلاو ةعلاطلاب الإ حاترا ال انأ) : لوقیو

 ناف



 رثأتم سفنلا قلق ودبي ةباتكلا وأ ةعلاطلا كرت ىلإ هتحص يف رثأتل رطضا اذ] ناکو
 .هلمع ىلإ دوعي ىتح طاخا

 .(ةايحلا تدقف لمعلا دقف اذإف لمع ةايحلا) :انعماسم ىلع ددري ام ًاريثك ناكر

 يف هناوحأ ىضعب ةكراشمل وأ انتكراشمل هتقو نم ءازجأ سلتخم دق يأ ناف اذه عمو
 ريغ وأ « لمعلا نم ًاغراف نوكي نيح الإ اذه ىلإ أجلي ال هنكلو ء ةياستلا رومأ نم ءيش

 .هلع رداق

 اولواح نم نأ دقتعأ ام يلأ نع اهب ثدحتلا تببحأ يتلا باوجلا ضعب هذه

 .اهرك ذل اوضرعتي مل هنع ةباتكلا

 رسالا دمح یولس ده ۱4۱5/۱/۲۷ :ةريزحلا» قحلم

 ! ! یتسلا هبجحت تناك .. قرشم حالبا بدالل ةلودلا ريدقت

 .(ةيصخش تامولعم) ؟ةلئاعلا يف كييترت ام تنأ نم د

 ًاسمخ رمعلا نم غلبأو يتاوخأو يئاوخإ ربكأ سيمحت نب هللادبع نب زيزعلا دبع ان -
 يف تسرد مث نمو يتسارد لحارم لوأ اهيف تسردو ةيعردلا يف تدلو ءًاماع نيثالثو

 ضايرلا ىلإ تدع اهنمو كانه يملعلا دهعملل اریدم لمعي يدئاو ناك ثيح ءاسحألا

 يتسارد لاكإل اهدعب ترفاس ثبح ه ۱۳۸۷ ماع ةماعلا ةيوناثلا تیهنآ ىتح تيقيبو

 دعب تلمع دقو «ةيندملا ةسدنفا يف سويرولاكبلا ةداهش ىلع تلصحو اكيرمأ يف

 نهلاب ةيدوعسلا تاعورشملا بتكم مث نمو ةيورقلاو ةيدلبلا نوؤشلا ةرازو يف يجرخت
 ددصب انآ نآلاو ًارخؤم نطولا ىلإ تدع دقو كانه تاونس سمخلا ةبارق تيضمأ ثيح

 .. سدنهمك يصصخت لاحم يف يلمع ةلصاوم
۴ 

 .(ذجام ۳ جی را يورا) لافطا ةثاللث دعو جور نا يلئاعلا يعضو نو

AYY 



 ؟ةزئااب كدلاو زوفي نأ عقوتت تنك له ء
 .يل ةبشلاب دكؤملا مكح يف كلذ ناك دقف عن -

 ؟ثلسفن ىلإ برقأ اأو كلدلاو تافلؤم نع فرعت اذام ,

 ةليفلا نيب اهتءارق ةدواعم ًاريثك بذعتسأو ربثكلا ءيشلا يدلاو تافلؤم نع فرعأ _

 دشارو ىلوألا ةمصاعلا ةيعردلا تناك قرشم قفأل جالتباک يلإ امرقأو ىرخألاو

 .اندالب يف طب ءارعش زربآ نم دحارك يوالخلا

 ؟ءايدألا ءالوف ةلودلا ميركت يا رظنت بیک 5

 .ةمئاق ءاوطناو ةلزع نينس هبجحن تناك قرشم قئال جالتبإك هنأب كلذ ىلإ رظنا -

 ؟ةرئاخلاب كدلاو زوف أيب تملع امدنع كروعش ناك فيك .

 .ةرماغلا ةداعسلاو زارتعالاو رخفلا روعش سم

 .ام زوفی نإ عقوتت تنك نمو .. ةيادبلا ذنم ةزئاجلل عباتم تنك له ٠

 طقف دحاو بيدأل حنقل تناك ثيح ةيادبلا ذنم ةزئاجلل ًاعباتم لعفلاب تنك دقل -

 احم ررشت اهدنعو رسالا لمحل ذاتسأللاو يدلاو 2 اروم كاذنا يعقوت لاک دقو

 روفغلا دبع دمحأ ذاتمالا وه ثلاثلا بيدألا ثوکی نأ يعقوت ناك اقف ءايذأ هی ناش

 .راطع

 تنأو :ةرشاملا نود تن تناو كدلاوب تاتقالع ىلع ءوضلا ضعب يتلت نأ كل له .

 اهل دافحأ كءانب ایاو جوزتم تنار نی رشعلا نود

 اهلحارم ضعب يف تناك نأ يهف اهرزجو نينسلا دم اهبكاو ةقالع يدلاوپ يتقالع

 ٠ نم دیدعلا ىلإ هدرم كلذكو كلذك نكت مل رخآلا ضعبلا يف يهف ةزاتم ةقالع

 نيب عارصلاو يرسالا ماسقتالاو یالطلا ایاضقف «يلاحلا انليجن رتو ترم يلا تالوحتلا

 نم ةلئاه تاخز دوجو عم ةشياعملل .كركشم موهفم دید يف مويلا ليجو سسالا ليج

 ءاماع نيرشع وأ رشع ةسمخخ لبق انكم انيدل اهدوجو نكي مل ثيدحلا رصعلا تايطعم

 حبصأ دق هريغ وأ ًاشيعم وأ ًايسفن ناكأ ءاوس هعاونأ يتشپ رارقتسالا ناف كلذ ىلإ ةفاضإ
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 اضبا ءابالل وه لب مهدحو ءانبألل سيل بلاطلا لك قوفب ًايلطم اذه انموپ يف

 ىميرقت نأف كلذ عمو يدلاوب ىتقالع يف رثألا سعب هل نوكي ناو دب ال كلذ عيمج
 .ةزاتمم ابنآ وه اف يلاحلا

 ؟دلدلاو نع ثلنهذ يف ةموسرم تناك ام ةروص سکع ام افقوم رک دنت له ء

 ينتاعج رغصلا ذنم ةشياعلا ةيرارمتسا نأ ثيح وتلا كلذ نم فقوم يأ دجوي ال -
  هقلتحخ فورظو ءاوجأ ۳ يدلاو روش ص فرعأ

 مأ رعاشلا مأ ماعلا م بيدألا سيمخ سيمخ نب هّللا دبع خيشلا كيبأ 5 یرت له 7

 ؟لوؤسملا
 .لوؤسملاو رعاشلاو لعلاو بيدألا وهف كلذ عيمج هنأ ىرأ

 ؟هتايح ةيادب يف مكنع هذخأت ةءارقلا تناك له ,

 .اذه انموي ىتح لب طقف هتايح ةيادب يف سیل 0 يدلاو ذحأت ةءارقلا من

 نطولا لخخاد ةصاخ تالحرلا ۳ ماقملا ينو ىوه يدلاو ناف ةءارقلا ريغ -

 خيراتب ةقالع مهل نم تاذلابو بدألاو لضفلاو ملعلا يوذ ةرماسمو ةسلام كلذكو
 ةعارزلاو دیصلاو ةحابسلاك یرعنآ تایاوه هل نأ یک «يمشلا ا اما ارتو ةر فسا

 ؟هئانبأ ىلع ریثأت ماع لکشب يبدألاو يناقثلا كيبأ هاجنال ناك له ٠
 هاجت! ىلع رشابم ريثأت كاته ناك دقف يندألاو يفاقثلا يدلاو هاجتال ناف كش الب -

 .لوقبو ةيارهك نكلو يميداكأ ليصحت لحارمک سيل هءانبآ -

 ؟مکیف هعرز ىلع كيبأ صرح يذلا ءيشلا وه ام ٠

 ةديمحلا لاصنلا نم ددع ىلإ ةفاضالاب لوألا ماقملا يف هللا ةفاخم عرز ىلع صرح س

 .لماعتلا يف صالعالاو ةهارتلاو رومألا يف لادتعالاو سفنلا ىلع دايعالا اههأ
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 - تاونس رشع - ةنس ۷۰ ةنس ۳۰ لبق كيأ ءاقدصأ مه نم رک ذتت نأ لواح م

 5م ویلا

 دق یننکلو هلاذنآ ًاريغص تنك ثيح ةنس نيثالث لبق يدلاو ءاقدصأ ركذتأ ال
 : ميمو مویلآ ىتحو ةنس نيرشع لبق مهضعب رک ذنا

۳ 

۳ 
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 ملط ار کچ ےھت

 بیپ

 .بیبش وبآ هللادبع موحرلا خيشلا
 .يريدسلا .دمج موحرملا ريمألا

 .زياف نب زيزعلا دبع موحرملا

 .ريمع نب نیز موحرملا

 .ناركسلا دهف نب يلع موحرملا
 .تيكسلا ناملس خيشلا

 .حلاصلا نائع ذاتسألا

 .ىمجعلا نامع نب ناعشم ٠

 .ليقعلا دمحلا ليقع س

 .خوتنف نب دمحت موحرلا -۲

 .يرايسلا رقص نب دمحم ۳

 : يلالاک وه رمتسم هبش لکشبو يمويلا يدلاو لودج -

 لوانت عم ةوهقلا برشیو ةالصلا يدژي ثيح موي لک نم رجفلا ناذآ لبق ظقيتسي
 ماعط اهدنع لوانتيل ةعساتلاو ةنماثلا نيب ام ىتح ةباتكلاو هعلاطلا يف كمپن مث نمو رقلا

 يف كم ًارکبم داع نإف تدجو نإ لزنملا جراح هلاعآ ىلإ فرصتي مث نمو راطفالا
 وا ةعاس ةدمل ةلوليقلا ماني ءاذغلا ماعط لوانت دعبو ءاذغلا دعوم ىتح ةباتكلا وأ ةءارقلا

 لابقتسا يف أديب ثیح رصعلا ةالص دعب ام ىتح ةباتكلا وأ ةعلاطلا اهدعب دواعیو نيتعاس
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 : مهريغو ءابرقاو ءاقدصاو لع بالطو ءارعشو نیرکفمو ءابدا نم نيرئازلا نم ربثكلا
 دارفأ مم حاتريو ءاشعلا ماعط لواتتي ثيح ءاشعلا ةالص دعب ام یتح كلذ رمتسيو

 يف دمأو هللا هافش هنأ الإ ءاذكهو مونلل هقارصنا دعوم ثيح ةرشاعلا ةبارق ىتح ةرسألا

 هب ملأ يذلا ضرملل ةجيتن يمويلا هنيتور لسلست نم ريغ رهشآ ةتسل ةتسلا براش ام دنمو هرمع

 اذه انموب یتح هنم يناعي لازال يذلاو هدعقاو

 ؟نيرئافلا ءالزه دحآ يف ًابأر حرط هنأ رک ذنت لله ٠

 اريثك هنأ ثبح دحاولا عوبسألا يف نيترم وأ ةرم ررکتب دق رمأ وهو كلذ ركذتأ عن 8

 راسفتسالا حبصب تی نییمحصلاو ملعلا بالطو نيفقثملا نم ديدعلاب هتايسمأ لفحم ام

 ال ًارمأ حیصب ةفرعملاو و ملعلا تالاب نم هريغ يف وأ ةزئاج لا عوضوم يف لدجلاو شافنلاو
 .هنع ةحودتم

 ؟ةأرملا ىلإ كدلاو رظني فیک +

 تنبلاو تحألاو مألا هرظن يف تناك يهف ةفلقنع اياوز نم قارا ل ١ يدلاو رظني

 ةأرملا نأ اک قارعألا بط ًايعش تددعأ اهتددعأ !ذا | يلا ةسر ردا ضیا يهف ةجوزلاو

 .لاملماو بحلا ًاضيأ يهو اهءارضو ةايحلا ءارس ةكيرش هرظن يف

 ؟برضلا لمعتسي لهو ًايساق كوبأ ناك له :

رضا یلمعتس 3 دل هنأ ال اد یساف لحجر يدلاو ربتعأ ىنأب ًاملع -
 تالاس 2 الإ ب

 .ملعتلا كاس يف لمعي ناك امدنع برضلا بولسأل هلاعتسا ایبس نوكي دق ًادج ةردان

 سيمخ نب هللادبع نب زيزعلا دبع ہه ۱٤١٤/1/۲۷ قولنا

SME 
 اا رسا سس 3 عمو ۳
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 !۱ اذكه ادبت سیم نبا ةباكح

 : دیهع

 .(يلأ) نع ةباتكلا يم بسلط نح ددرنلاو ةر اب يق سحآ مک

 بنالکف عوضولا اذه يف يفرحأ رثنب موي رکفآ مل انأف يليلحتلا راظنلاب هيف سرفتلاو
 .(ةبجعم اهيبأب ةاتف لك) برعلا تلاق ًايدقو ةنوعطم ودبت دق ينارآو

 يأت يكل اهيدجتسأ لظأو لحرتو ًامود يندنامت يتلا ةيجازملا فرحألا كلت ادع
 هیف ينروزت يتلا تاقوألا تنصتل اهراتخخأ الو - ينراتخت نأ يلع رصن ابنكلو .. رمینتو

 .ةللدم ةبجارمب

 تنك ثيح (يسردملا ريبعتلا عوضوم) ةباتك ينم بلطي ناك نيح بذعتأ تنك مكو

 .يسافنأ مکتو يقوطن هرصانع ىرأ

 هب يتاوطخ نوكت دق عوضوم يف يفرحأ رصحب بلاطأ نيح ًادج ةلشاف نوكأ دقو
 .ةقوطمو هددع

 هما نم هقلطأس روطسلا نيب ءرطميو ءرمبني «ةيوفعب یعادتی يملق عدأس اذل
 ءایشالا تاثمک عيطني امو یبرلا روثنم طقتلب .. يضالا تاحاس قوف ًاضكار قلطنيل

 .ينرك اذ قوف ةئيضملا

 .ةرك الا فارح ىلع ةتبان اهب ًاجافن دق ءاشآ

 لق ميما امناوج خيم (سیمح ن 7 هللادع) هبصحش تنوك يلا ءايشألا كلت

 .ًاليصفتو او رخت تعبشا يهو لالا اذه يف هنازاجاو يبدألا هبا فرعی

 ةيعوضوملا .هایاو دقتفاس لاضو اهب روتبلا يبأر ىلإ ةجاحم .. ًادحأ نأ نظأ الو

 ,هتايوتم عیمجت يید الا لمعلا ءىطاوش لع ينطاوع دمتسو

AYY 



 ال ةرئادلا لخادب يذلاف ةدياحم ةروصب علطتأو .. ادبأو .. ينرئاد نم جرخأس اذل

 .ةيوأستم هروصب تاهاغالا عیمج قري

 :اذكه تأدب يتلا ةباكحلا طويخ مللاو

 ءانيضام انتاروت .. انداعأ اهناردج قوف انتراث تنرتخأ ىلا ةيرقلا كلت ةيعردلا

 انکلو .يبأ نادجو لخاد ةدلبلا هذه هيف سرغنت يذلا قمعلا ىدم ام يردأ ال

 .هتداسو هراكفأو هميق عوبني اهتابنج هل تلمحو ءةريثك يناعم هل تلزتخا ديكأتلاب
4 

 .لوزي نأ ىبأو هبلق يف هباتطأ اح برض يلا ةدلبلا كلت

 نطولا عويد لمشتل بسا یم تاحاسم تدتما رغصلا يبيلق بجا اله نمو

 يم 0 اقا ۰ اهنايدو ۰ اها ۳" ام راحص 3 اهداهو ۰ صضرالا هله AF يطغتو

 .هئاطعو هتصخش يف تفثکت اهتانوکم

 لعاشملا دحأ « سيمخل نب ءمح ناك ثيح لوألا تايإديلا تناك ةعردلا لر

 .ضرألا هجو ىطغي يذلا سدنجلا كلذ ءيضن يتلا ةريغصلا

 مهرابخأو برعلا باسنأب ةمالع .. هنويع ظفحيو هددرب «هل هقاوذ رعشلل عراق ناكف

 .ةميق ةينيد ةيفلخ وذ .

 نم ريثكلا ناكف .. لئابقلا باسنأ هب تنود دق ًامخض ًاباتك تالي ناك هنأ يل ليقو
 يف ةيمألا ترضتساو تانودملا هيف تحش تقو يف ةفرعملاو عالطالل هيلا نواجلب ساتلا

 .ناكم لك

 ىلوأ تناكو .قلأتتو ومنتل ةبصخلا اهتبرت ةبهولا روذپ تدجو تيبلا كلذ يو
 بارتلا قوف يقاوسلا نيبو .. ليخنلا تمت ... ةيعردلا يف نوكلا اذه سسحتل تاوطخلا
 دودع ةحومطلا سفنلا تقاضو ةرعاشلا ةفهرلا سفنلا يف هادصألا كلت تبواجت ثيح

 ءىدالا بيترلا ريسلا مئاوب ال ًائيش ةبرغلاو تقولا كلذ يف رفسلا ناكو .. ةدلبلا كلت
 ..ةيعردلا يف ةايحلا ةلجعل
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 . انایحأ اناطخ نکلو .. يورتلاو ريكفتلل ةلهم هنم بلطو «دمع» بألا ضفرو

 .لملا يتيتورلا رابتلا اپیوتحم نآ نم مسوآ .. ةعساو نوکت

 قدح ماظع لاما سفنلا فو يفئاطلاب دیحوتلا راد ةسردم ىلإ هباکر دشو

 ملأ نم بیرغلا يرتعي ام وأ تابوعصلا

 نکلو لامرلا نم رحب قوف ابناک ةلجو اهتريسم .. ةدئارلا ىطخلا نأش وه اذهو
 ديعبلا فدا من مجحتت بعاصملا

 ل يف ةقرعما لعشم ىلإ : دن لصوت ا تاع 0 ةدئار ی ۳ ١ هب . نویی

 يف ةدئاسلا ةيطغلا كلت ريبغت يف ريكفتلا نع اهلهأ دعبت تناك ةيمويلا ةايحلا ةماودف

 دلبلا ةيعردلا یقبت اذكهو مهنادقتعمو « ميبولقو :مهوقع للختت ةيمألا ثيح .. شب
 .لعاشملاب امود ان عفدت هبورد ىغبتو ءاطعلا لب ال يذلا يدنلا

 لامألا تضبوو. , فادهألا تخس رو .. ىطخلا تلاطو .. تافاسلا تدتماو

 رال ماظاس انه ان اأو

 «ةربزجا» ابیف دلو يتلا مايألا كلت يهو .. نودتو رهظت نأ يف اهقح قرعلاو دهحلا
 نم تاحفص بلسنسو روطس ةعضب يف هرمع ةربسم ترصتعنا نإ م

 للماك ًاباتك اش درفأ نأ ا ىنمتاو) تاءاطع ترمهأو ؛بتك تدلوو :ةديرجك

 .(ًاليصفتو ًاحرش اهقح ابيفوي
 التما روصلا هذه ىلاثمأ نمو .. لوألا يتركاذ تحتفت ءاوجألا هذه فو

 حبصتل يتاح تادرفمب تمحتلاو اهضيموو .. اهتخارو بتكلا روصو يليفث تجسنو

 دادتما مايألا تلمحو .اهالخ نم هنادرفم سسحتأو نوكلا اذه ىلع اهب لطأ يتلا ةذفانلا

 مشول ناولألا كلت عيمج يتبحاص .. تطمضو تركو مالحألا تنولتو تنمزالا

 ييوكنو كباشتت تحبصأو ينيوكت مم تقماتو .نادجولا تاحفص قوف اهسر

 .يلقعلا
۸۷۹ 



 يأ رمأ تنك ةسردلا ىلإ رداغأو ىتبيقح طبأتا تنك نح ةرک ابلا تاحابصلا ير

 رجفلا ثيح رابنلل لوألا تادالولا قشعب .. حبصلا قيفر هنإ .. هقايوأ ىلع بکنم وهو

 يه ىلوألا حبصلا تاعاس نأ نظأ اذلو ةعدبملا حاورألا ام ىماستن يلا ءاوجألا كلتو

 .ءاطع اهرثكأو هتاعاس لمجأ

 حوحللا لفطلا ىلقع ناكو .. تمصب قاروألا نيب نم ينعباتت هتارظنب سحأ تنكو

 اکوتی يكل هيتبكر ىلع هقاروآ عضبو .. ضرألا شرتفم وهو بتكي ينأ اذال لءاستي

 .ينهذ يف بناكلل ةيديلقتلا ةروصلا لکيل هبتكم لمعتسي ال مل بتكيو اییلع

 ىلع بکنم وهو هتروص يئيرتو ًاعابت ءارولا ىلإ بلقتت مايألا تاحفص تناكو

 .. هتبكرو هملقو هقاروأو لبحلا قوف .. رمپنیو قاوسلا نيب .. بتكيو هلی تحت هقاروأ

 يابو .. امهتاوصأ طلتختو .. ةعيبطلا نجشو ضرألا يناغا عم لصارتیو .. نوديو

 ابثوسقو .. اهسمشو .. اهلامرو اهبيابهو .. دن ريبعب اًديمضم ةلاصألاب ًامعفم توصلا
 , اهرحسو

 : ابيع زكذرب ناك ةع تدشن يح

 (اماصع تدوس ماصع سفن)

 سحأ تنكمل يردأ الو لوزت نأ تبأو ينيع ةيكبش قوف تعبطنا يلا ةروصلا كلت

 ةغلب سحا تنك موجنلا بقري ناك نيحف ةعيبطلا تادرفم نيبو هنيب ةنبتملا ةلصلا كلتب

 اهباقلأو .. اهئامسأب اهيدانيو .. اهنم ةثعبنملا رونلا تاقفد ثداحيف .. ايهنيب ةيفخ باطخ
 .انک امآ نع برعلا اهتور ةفيرط ریطاساو اهتاعومجمو ..

 اذهو .. حلبلا حوضن بحاصيس مجم اذهو .. بنعلا جوضن بحاصيس مجن اذه

 .. ايرثلا هذهو .. ليهس اذه .. ءاتشلا مودقب ريشي رخخاو .. فيصلا ءاهتناب ريشي محن
 .يهسلا اذهو

 .ةعئار ةيلحم لمجو تادرفج اهعجسب ناك انابحأو
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 ناك يتلا ةطاسبلاو ةيوفعلا سفنب ةعببطلا صوخش عم لماعتي هنأ سحأ تنکاپتقو

 میل ةسناجتم ةغللا نوکت ثیح مغانتلاو سایلا سفنبو .. نوحالفلا اندادجأ اهب لماعتي

 .نينثالا نيب يدبألا ىشياعتلا

 دحا يف حرب ام هنأكو ءانت وأ دعب وأ نمز هلبي مل هسفن يف لازيام مسالفلا دادتماف

 :لوقيف هضرأب مرتي ( ىقلملا) تويب

 عقالسش دغا فراو نم رسا اه

 .اهقشعب تالتما يلا بولقلا ىوس اهلعقتلت الف ضرألا اهب سمهن ىلا ةغللا كلت

 همنسآ الك هتحودو .. بضني ال يذلا هداز بتكلا تناك .. همايأ دادتما ىلعو

 . .ريجملا

 ازاشن .. هحور ىلع لطبت ۸  ةلاصألاو ءامتنالا نم ديزملا هتدمآ يتلا بتکلا كلت

 بيدألا ن لماکتلاو لصاوتلا كلذف هحور ی ةشحوم ءافوح اهحافنأ ددرتت ةيرغ

 .دولخلاو ةراضحلا ةف ىلإ بدألا قوسب يذلا وه اهمومهو هضرأو

 ديشن) بدألا نوكي ثيح ةحضاو ةيوه يذ زم عادبإك ملاعلا هجاوي يذلا بدألا

 .(اهؤاكبو ءابنجش ءاهؤانغ ءىضرألا

 ةركاذ تنوكف ةركاذلا عوبر يف تشقن بتکلا هدمت ىّبلا فرحألاو تالکلا كلتو

 ! ! ..ًانايحأ ییلهذت ةيعوسوم

 تيب نع (ءايلا مضی) لأسي نيح هنإف اهب رودي يتلا لغاشملاو تاماودلا عيمج مغربف

 ةديصقلا تویب لسانتتو هف نم رمبتت تایلکلا ىرأ .. ةروجهم ةديصق وأ ؛ دراش رعش

 ..اهبلاط يدي نيب ةلماك اهقليل

 سحب اهعم لماعتي هنكلو هتحار تاعیوس يف هيلع لفطتت ةلئسألا نم ريثكلا نأ عم
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 . طبضلاب اهعضوم ىلإ لئاسلا دوقب ثیح رعاشلا

 لكل ةنامألاو دجولاب ةئيلم ةليصأ سقنل الإ يئاتي ال ثارتلل صالخإلاو ملرلا كلذ
 .انثارن رثاکر نم ةزيكر

 و هحور ي دبرعت نزخاو هعوللاو خارص :ابتتفتو هحور ءاحنآ ىف ديرعت نزاو ةعوللاو .. تاراسکنالا ناك اذل

 انرماسحو اسنسسفاسم للم اذإ

 رطفشست ظيفغلاب اندابكأ داكت

 برع رنا له ارات لوقي

 رضم اوا ىلإ مك حب لهو

 بحشتو يناغألا فجتل .. داژفلا ءاحنأ يف دنمت ىتلا اهسیراضتو هنیطسلف» كانه تناكو

 .ینعلاب ةيدق تاسمع

 بورد يف عاما ةلحارلا ضرأل أ ةعول بلقلا دقفتيو امن نولب قافآلا یهو

 ,ةدوعلا ری هارو تحلب نا ثيح  بایغلا

 :(حتف) ةينيطسلفلا ریرحتلا ةمظنل لوألا تاعالولا دهاشف

 ةولع الو (ختف) هب تلاسف

 ىضترلا  قیرسطسلا (حتسف اسسی) كس

 يفو ةصاخ ضايرلا يف نييئيطسلفلل يحورلا بألا حبصيل هنازحا عيمج هتلوخ !ذکهو
 ..ةماع ةكلمملا

 مجحم حبصأ ىتح ىلخاد فثکنی حربامو .. تلواطتو يتابع لحاد ءايشألا تنو

 .ةروطسألا

 حاتفنالا عباطب انتقالع مبطت يلا ةميمحلأ ةيصوصخلا كلت هنيبو يب دجون ال دق
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 .بطاختلا يف ةصاخلا اهتادرفم مدختست يتلا ةيريثألا ةقالعلا نم عون وه نکلو «ماتلا

 عئارو لیمج وه ام لك ىلع ةشهدب ناحتفنت يانيع تأدب يذلا مويلا يف اهتقوذت ةغل

 .نوكلا اذه يف

 بوردلا ضوخب (تاذلا نع ثحبلا) يف انتلحر يف ًاديعب مپ انتاوطح حطشت دقو

 يف سمشلا طوبخ ململنس اننأ نظنو سامطاب نيئلتمم نوکن اهتقو .. ماعلا اذه فاشتک ال

 يف هطوتو درقلا كلذ يوت ىلا ةطارمع دلا كلت يآ دنع دجأ ًامود يتکلو اتضفق

 .هنع هال هناونق

 ةيطارقمي د ةيقيقحلا اهحورو .. اهبنک يعآ نأ لبق اهتسسحتو ةيطارقميدلا تسملت دقل

 ةبرتلا دقفتو .. اهحور دعفتف ةبيرغ رداصم نم اهمظن دمتست م ةعيبطلا نولب ةيرطف

 اه ةمئالملا

 ةيرح نمضن اهنکلو ء يش يأ .. ابعاتجا ًالفاكت وأ ىروش اهمسنلف .. كلذ ريغ ان

 .نيرخآلاو

 رثكأ ينتلعجو نوكلا اذه هاجت يسيساحأ تقبع يلا يه هایاو يتبرجت نوكت دقو

 هكالفأ يف رودأ يسفن دجأو .. هبورد لإ يبقوست ىلعخلا دجأ ةريثك نايحأ ينو
 هب نزآ يذلا نازیلا حبصي هنأ ىتح .. ملاعلا اذه نيبو ينيب ام ناكم يف عبقي ثيح

 .ًادج ةميمحلا يايشأ

 .(لصن يكل ةكئاشلا بوردلا راتمت لظن اذه عمو)

 نيب سدنأ ةدراش ةطقك هتبتكم ىلع صصلتأ ةريثك تاقوأ يف ىسفن دجأ اذكهو

 هنأ مكل لقأ ملأ .. اهالخخ نم نوكلا ىرأ ةلالغ ىنيع قوف عبطني لظیو .. هملاعو هتك

 .ةروطسالا مجحم حبصي ىتح فتکتی انايحا
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 ةرئاحلا ءادصا نم

 هبناک مومه نطولا اذه جوتب نيحو همومهو نطولا سجاه هسار يو بناکلا دلوي -

 .هحافكو هعجوت نينس عيمج حاترت صالخإلاب

 ةعيفرلا هتناكم بدألا تحنم يلا ةيركلا يديألا عيمج ركشب ريغصلا يملق

 ,ةيماسلا

 وحن اناطعن ىلوأ انوطحن نوکن ةييدألا انتازاجتإ نع ملاعلا ربخو ربدملا يلتعن نيح
 .يراضخا دولا

 انسوفنب ةقثلا ثبن اهمركن نيحف ةيبرعلا انتراضحو انثارت مئاعد ىلوأ يه ةملكلا -

 .ملاعلا تاراضح نيب ةنتشملا ةريبتملا «ةعئاضلا

 مهعقاول انعلطت اذإ ةيلايخ تازاجنإ دعت تقولا كلذ يف انداور تازاجنإ نإ

 .مهرفاظأب روخصلا اورفح مهنا دجنو مهتايطعمو

 بئاوجلا ضعب زارباو لقتل زئاوجلا ملست ةلفح لغتست نأ انمالعإ لئاسو نم وجرأ -

 .ةديلولا انتراضح يف ةكيضملا هیبا الا

 ةاونو ًايبدأ ًاناجرهم حبصت نأ وجرأ ةلفلسا وله 2 ايدا نينامت دوجول ارظن -

 . ةركابلا .كرتط شاعو ينأ هيف دلو يذلا ناكلت مسا «ىقللا» (1)

 سیمفلا هللاديع ةميمأ م ۱4۰4/۱/۲۷ «ةريزجلا» قحلم
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 ةرئاحلا ءادصا نم

 هبناک مومه نطولا اذه جوتب نيحو همومهو نطولا سجاه هسار يو بناکلا دلوي -

 .هحافكو هعجوت نينس عيمج حاترت صالخإلاب

 ةعيفرلا هتناكم بدألا تحنم يلا ةيركلا يديألا عيمج ركشب ريغصلا يملق

 ,ةيماسلا

 وحن اناطعن ىلوأ انوطحن نوکن ةييدألا انتازاجتإ نع ملاعلا ربخو ربدملا يلتعن نيح
 .يراضخا دولا

 انسوفنب ةقثلا ثبن اهمركن نيحف ةيبرعلا انتراضحو انثارت مئاعد ىلوأ يه ةملكلا -

 .ملاعلا تاراضح نيب ةنتشملا ةريبتملا «ةعئاضلا

 مهعقاول انعلطت اذإ ةيلايخ تازاجنإ دعت تقولا كلذ يف انداور تازاجنإ نإ

 .مهرفاظأب روخصلا اورفح مهنا دجنو مهتايطعمو

 بئاوجلا ضعب زارباو لقتل زئاوجلا ملست ةلفح لغتست نأ انمالعإ لئاسو نم وجرأ -

 .ةديلولا انتراضح يف ةكيضملا هیبا الا

 ةاونو ًايبدأ ًاناجرهم حبصت نأ وجرأ ةلفلسا وله 2 ايدا نينامت دوجول ارظن -

 . ةركابلا .كرتط شاعو ينأ هيف دلو يذلا ناكلت مسا «ىقللا» (1)

 سیمفلا هللاديع ةميمأ م ۱4۰4/۱/۲۷ «ةريزجلا» قحلم

AAS 



 نهملا ىلع یتح تضقو لب درفلا يف ىلمعلا عادیالاو راکتبالا حور يلاتلابو سوفلا يف

 .بنونسحم ةريزجلا يف برملا ناك يتلا ةريغصلا
 ؛ماشلاو رصمك ةيبرعلا راطقألا سعب ف بدألا ناك ؛ تاعارملا هذه راغ 5

 لإ رظنف 0 ؛ایرکف اراسم ذختبو ءهتوبك نم احنرتم ضني

 ؛نييرجهلا ةقيرط قشع ا لايجألا نيبو هلبج نيب لصت ةرطنقك ديدجلا هبولسأ

 ابولسأ هسفنل نوكي هب 0 اهريغو «ةميعن ليئاخيمو :تاريج ليلخ ناربج بحأو

 نم مأتم ةرارحو ؛يعاجالا دقانلا تاتفلو ءرعاشلا ةفرضزو يقأتملا ةناصر هيف .اصاحت

 ایفا قوس

 هباتكو «ةركف» هتیاورو «ناجردک يتلاخ» هتصقو مات اهنرشن يلا هتايعايس نإ

 یحنلا بولسألاب يبعأ انأو «بولسألا اذه سکعت اهلك «نجلا ةفسلف» يعاجالا

 درسلا بولسأ هئاذأ يف سيل ., ةيظفللا ةغايصلا مث «ةركفلل يئادألا ىحنملاو «يركفلا

 أ ( ةموهزم هموضقم و ةركفلا مدقب يذلا منجا حماخا ثيدحلا بولسالا الو ؛ م دقلا

 ال مسرب بولسأ «بناکلا هشياع يذلا يعقاول  اههجو ىلع ةايحلا انل فشكت تاحن هيف

 مهأ نم ربتعي يذلا ! باتکلا هةکم م خيرأتا يف ىح .لعافتت رظانمو ,ةقسانتم ًاطوطخ

 رادو .خیرات مدراس نوک نآ لبق ةركفو بولسأ بحاص : يف هد « يعايسلا بک

 ,.ثادحأ

 «ةعبارلا ةعبطلا» ةكم خبراث هباتك نم (4۱۲) مقر ةحفصلاب ءاج ام أءزج ًاعم أرقنل
 (يئاقثلا ةكم يدان» ةعبط

 نت ىلع زا و قفتاو هدب ر عيزوتب ةضوفلا ةنجللا ييعيد سلجم عمتجاف)

 دادعت ت غلب ۳ ةقوسلاو راجتلا كلذ 1 نم یی لاو : محو لافطاو ءاسنو

 اوملستف تاليك عبرأ درف لك صح دقو «ةمسن فلأ رشع يا ركذ نما ادع ناکیلا

 .بهذ نم رانید كلذ ىلإ افاضم كلذ يف مهصصح

 .هنم ةكم لهأ شاعم راص یتح حمقلا اذه ديازت دقو
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 ةلغلا ىلع ابنادراو فقرو هلاوما نم رصم يف ىرقلا ضعب ءارشب ناملس ناطلسلا رمأو

 يتلا غلبلا ةدايزب رمأ اك ةيناطلسلا رتافدلا بجومب ةكم يف اهعيزوتل ًايونس لسرت يا
 نيمرحلا ىلإ ًارع لسرت تناك

 فاقوألا نم لمحت ىرخأ بدرأ فالآ ةعبس ةلغلا تديز نايلس نب ملس دهع ينو
 ةدج ىلإ ةيناطلسلا نفسلا يف نحشت مث سيوسلا ىلإ لالا روهظ ىلع رصم يف ةيناطلسلا
 ۱ . عبني وأ

 ةعمسلا در وأ ناحالاو ةيوثلا اهب اودارأ نييناؤعلا دادجأ نوكي دف لئاضف يهو

 « مهبلإ نسحأ ام رثكأ نيمرحلا يلاهأ ىلإ ءاسأ كلذ نأ كشن ال اننأ الا اهريغ وأ ةياعدلاو

 هذه نا انملع اذإو «لسكو لومحت نم دوعتلا اذه يف امم ناسحإلا لوبق مهدوع دقف

 ناو ناكسلا ددع عاستاب عستت تناك اهنأو ةلماك نورق لاوط ةيراج تلظ تاقدصلا

 دادعإلا عون انملع ؛ماعلا ىلإ ماعلا نم ةكم يف «رسألا ةلج لوعت تناك اهتاصصخم

 تابا صانتقا ىلع بفاعتلاب هلايجأ هتتشنت نم انبجعت لطبو بعشلا اذه هيف دعا يذلا

 .ضرألا مأ اهضوخت يتلا ةايحلا لاحم يف ضوخللا نع اب هلانغتساو تاقدصلاو

 ایحا يف رصحلا اهيفوي ل يأ غلابلا كلت فرص يف نوتسحلا كئلوأ رکف ولو
 تاعانصل رود ءاشناو الماش امیمعت سرادلا ممعتو «رابآلا رفحو تاولا ىضارألا

 .مويلا ىلإ اهترارم یناعت يلا ةأشنلا هذه ريغ دالبلا تأشنل

 نأل بصنلا نم ليلق ريغ هسردن يذلا دهعلا ااه يف دالبلاب رم هنأ ملعن نأ اسکو

 نود لوحن اک تاصصخنا لوصو نود لوحت ام ًاريثك اهئارمأ نيب بشنت تناك يلا فلا

 .«كلذ ريغ اهفقوم ناكل ابتاجوتنمب ءانغتسالا ىلع داليلا تئشنأ ولف يراجتلا داريتسالا

 نم يعانجال رعاشلا) هيأ اكو ركفمك -.يعابسلا يه ءاهتلقن يتلا روطسلا هذه
 اسأ نميف لاق هنأ ىتح ءفرجتملا روپتلا ريغ لضانلا يعابسلا يهو (رعشلا ال رومشلا

 .نونسحم مهنإ : مهيف ةلاطبلا میمعتب هموق ىلإ

 بابسألا نع ثحبلا يه ةساردلاف «ةيضيرات ةسارد نم ءيش ابيف سيل روطسلا هذه
 ؛هيلإ دمع رصلا مث «ةقدصلا وأ ةيارجلا نأ يعابسلا ان لقي ملف ءاهليلحتو تابیسلاو
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 ةيركفلا ةايحلا فدهتس تناك اهارتآ ةسايسلا كلن يه امو ؛ةموسرم ةسايسل تويناثعلا
 فدا نكي مل هنأ ولو ؛كلذ ىلإ ليمأ , يا «نويناعلا اهكح يلا بوعشلل ةيلقعلاو

 + بوعشلا دنع يناذلا رابتخالا صرف لق ًاضبأ ةسايسلا هده فاده دها نمش ؛دیحولا

 تاويح نيبو ةددعتلا لاعفألا نيب ةزيملا ةردقلا يطعب يذلا ريكفتلا وه يناذلا رايتخالاف

 “يات لاعفألا 5 مكحتلا م 2 ٠ ميظنتلاو « باسحلاو ؛ريدتلاو ةيواقتم صرف تاد ةمظنأو

 ؛ يملع يعوب الإ درف یتح وأ بعش هيلإ لصب ال اذه لک ءاف ططخ لل ًاقفو اها

 .ةغاللا فورظلا مايقو لئاسولا ةزايح بلطتت ةيباجما ةيرحو

 هومن ىلع دعات ا بايسألا E نم عونلا اذه لتقل ةليسو مهأو

 اهلئاسو ۳ ,ةيداصتقالا ا تشعتنآ اذا الإ كلذ لک رفوتب الو «نوسرذلا

 « اهشاعنا مدع لا ةيناهعلا ةسايسلا تدمع كلذلف ؛ةراجتلاو ؛ةعانصلاو : ةعاررلا

 . میاد يف ريكفتلا يلاتلابو ؛ لمعلا حور لتفتل تاقدصلا ىلع سائلا سدوعو

 ميشتو ؛كعو 5 هبناعم حادت بولساپ رولعسلا كلت يف يعابسلا هب ءاج اذه لک

 .نيميتملاو «نيهاولا ساسسا ف يرعاش ءفد هل يذلا ؛رمقلا ءوضك « ككساسحا يف

 .ةياغ ال ةليسو يعابسلا خيشلا دنع بدألا

 ..ةيافک بدألا نيبو «ةليسوك بدألا نيب ؛ةتوقمم ريغ قراوف كانهو

 بتکو يلزغلا رعشلاو «ةياغ بدأ «نك امألاو قرطلاو ؛ةيدقلا بتكلا قيفحت ًالثف

 . ةليسو بدأ ا فیاغ بدان كلذ لا امو ءباسنألا

 تاماتهالاو ةيلكشل زا هتمیق كلذ لک تركت دقو سالا ملی )مد ال نسل

 .ةمألا وأ بشلا ةراضح نم اهزجو ةيميلقا ةفاقث لكشت يهو «ةصاخلا ةيدرفلا

 «ةيروثلاو «ةيساملا راعشألاو ء ةيوغللا مولعلا بادآ « هنمو .ةلیسولا بدأ فالخ
 اهعومد يف يهو «ةيناسنإلا ةايحلل یربکلا فادهألا مدخت اهلك «ةيئيدلا مولعلا باداو
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 .بکرکلا اذه ىلع ةيرشبلا ةايحلا يف ابتميف اه ةراضحلا راهدزاو «ةراضحلا» یمست

 ةديعبلا ةماعلا تامایهالا سوفتلا يف رشو .ةيراضحلا عفاودلا يف ثحبي بدأ لک

 .ةياغ ال ةليسو بدأ وه ةيدرفلا نع

 كرت موي هنأ ةباغ ال ةليسو بحاص ناك ةكم خيرات ىتح ؛ يعابسلا بدأ وهو

 سيردتلا ام هدالب ىلإ ءاجو «نیتنس اہیف سرد نآ دعب رصع «ایلعلا طابقْألا» ةسردم

 لوأ وهو ؛ةبرعلا ةءارملا ملس» فلأف ؛ هيدا أ ىلإ دمع : : ةيلهأ ةريغص سرادم ضعب يف

 ةءارقلا يف يبصلا جردتيل ء ار س يف هفأ .ةءارقلا سيردتل فلي «يبطو» يلع فلؤم

 يف اهنلأ ءابيلإ هتجاح عوط ةدبجلا ةءارقلا نوکت ىتح انياب ىلإ لصي ال «تاونم تس

 ًاعضاوتم ًالهس ًاباتك فلؤي نأ هترهش هعنم م هيلا راشب ًاتاكو ابدأ هيف ناک تقو

 ؛ لهاجلا يبصلا يدي نيب هبدأ عضي اذ وه اهو «ةليسو هدنع بدألا نأ لقأ ملأ ءاذهك

 «ريكفتلاو ءيعولا جراعم يف ةجرد لوأ ةءارقلاو ةءارقلا اهملعيل «يمألا ريبكلاو

 ىتح .ةكلمملا ندم رئاس يف دوقع ةعبرأ نم رثكأ سردي باكل !ذه لظو «ةفافتلاو

 يهو ؛ةرکف» هتياور هتافلوم نمو .هنیدابم ةئيدحلا تاریفتلا تمهادو ؛ یلعتلا رشتنا

 ةطيخا ةيدوألا ساعش ف تشاع «قاتف ةیاور يهو .هتايح ي اهفلأ يلا ةدرحولا ةياورلا

 تشاع فیندلا ةالاغملا اهتضرف يتلا دويقلا لک نم ةررحتلا اهئارآل تشاع فئاطلاو ةكم

 بوسا دن تاک یا شم ؛ ءوسب دي اهيلإ دتمت ل ءةيرك ةرح ةفيقع
 . ةيقدنبلاو سدسأاب

 هلیج تقبس يتلا لايجألاو ليجلا ءارآ نيب ةنراقم باتک وهف «لماز وبأ» هباتك امأ

 يف ةماعلا هتارظنو میعتلاو ةيبرتلا يف هءارآ هتحض ةيبرعلا ةراضحلا سمش تراوت نأ دعب

 .ةابلا هذه هيلع نوكت نأ يغبني امو ءةبيرعلا ةابحلا

 اهب قطني نأ لقاعلا عیطتسب ال ءارآب اونم هيف قطنأ باتك «نولجم تايمويو»
 باتكو اوءاش ام اولوقي نأ مهو ءالقعلا نم ةيرح رثكأ نيناجلا نأ ىلإ هب ريشي باتك

 يف عمتجملا ةكراشم ىدمو مرحلا فورظو « متارجلا بابسأ هب للحي «قباوسلا ةفيحص»

 .مارجالا لام ىلإ ةايحلا سرادم نم مهحيرختو «نيمرجملل فورظلا هذه ةئيبت
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 بلطي ةدعاصلا لايجألا طيحم يف يعابسلا اهتلطأ ةخرص «شع انوعد» باتکو

 قاب دا ایا بولسأب ریاغلا يراصلا دما ةداعال اولمعب نا مہم

 درأ لو صاح ثح ىلإ بنطتي باتک لک نع ثيدحلاو « يعابسلا بتك ضعب هذه

 .هبتك نم ضعبلا اذه نع ةماع ةركف ءىراقلا يطعأ نأ الإ اذهب

 «باتکلاو ءارعشلاو ءايدألاب قصلأ يلايخلا ةفص نأ عم ؛يلايخ ال يلمع يعابسلا
 نوکی نأ عيطتسي بيدألا نأ دكؤيل :۱ شیرف» اهدعب نمو ؛«ةودنلا» ةديرج ردصأ دقل

 .هموقو هدالب ةيداب مدخي نأ عيطتسيو ءةايجلا ِتاحاس يف المع

 هنکلو ةرجعم ةصق بناکو اذه ارعاشو ءايوخل ًالاع نوكي نأ يعابسلا مسو يف ناك

 تناك ةكم حرسم ءاشنإ ةركفو ةياغلا بدألا بحاص ال ةليسولا ١ بدألا بحاص ناك

 ىبأي يابشلا يعافدنا ناكو تک هعم ة لأ تسرادت دقلو .ةيبدألا ةليس ولا دبل اقيمت

 هتانأ نكلو ةيبرعلا حراسملل ةمحازمو نف حرسم هئشنب يذلا مر هک
 ناک اذکه دمحم اب اب عل سل لو اب اپ يكل دوس
 همهفت نأ ىلإ ةجاح يف وه اغاو قار نف ىلإ نالا ةجاح يف سيل انعمتمم لا  ينوعدي

 يتلا نونفلا نم ريثكل لوألا سسألا مضو :يراضطا انيضام ٠ نأ فرعت تنأو هيضام

 اذه قمعتي مويو ءهخيرات انعمتح ماهفإ يف قمعن انعد :مويلا تاراضحلا اهب یهابتت
 بلط مث ةليبنلا هتایافل همدختسيو :نفلا فرعیس «هرکف يف لفلغتيو ءهسفن يب خيراتلا
 يل عوضوملا راتخاو ةكم حرسم ةبشخ ىلع لثمت يتلا لوألا ةيحرسلا بتکا نأ ينم

 ناك هل ًاضرف يلع يعابسلا خبشلا هضرف عوضوم رخاو عوضوم لوأ وهو « يلع هضرفو
 حتف نأب هضرف للعو ةديرخلا يف اهرشنأ يتلا يتاعوضوم راكفأ رابتخا ةيرح يناطعا دق
 ةدحو تک مويلا كلذ ذنمو .. ةيمالسالا ةيراضتلا | ! راکفالل لوألا قلطنملا ناك ةكم

 ةيمالسالا ةف ةفاقثلا رشنيل ماعلا عاقب مظعم ىلع فرفر يذل «مالسالآ ا اول تحث برعلا

 .يراضحلا اتخيرات يف هرثأو .حتفلا جئاتن ماسم لکو رع لك فرعي نأ دب الف ؛ ةيبرعلاو

 كلت رظتنب ناك هب ينأكو ةياغ ال ةليسو بدألا نأ يف ًايلمع ًاسرد يناطعأ ةرم تاذو
 . ةصوفلا

۸۹۰ 



 نأ يتم بلط هحاتتفا موي نلعأو «حرسلن حاتفال فورظلا لک تأيبت نأ دعبف

 ذئموي ناكو «ةمركملا ةكم ريمأ ىلإ حاتتفالا لفح روضح ةوعد مدقتل ةدج ىلإ هقفارأ

 دعقأ انأو اهقئاس يعابسلا خيشلا ناکو ةرايسلا انب تقلطناو «دوعس نب هللادبع ريمألا

 ؛يراعشآ نم بش هیس نأ يم بلط ةأجفو ثيداحألا فارطأ يد اجيت هنا

 .ًابيف لوقأ ةدبصق هل تدشنأ یتح «هدشنا تذعخاف

 تدع یوخاب انا اذا لع هلک يدوجو

 .تمس اهظافلأ يف رحسلا ناك يع ىلإ

 .تقولا هعراقب تومي يدبأ اجد لوقت
 .توملأ يه (ةينقت) :ركفلا لالض هيمسي

 : ةليوط ةديصق يهد تلف یتح

 تسل يننأ ةيخأ اي كديور اه تلقف

 .تشپ وأ رصعلا يناغم يف فيصي ًايراضح

 ...تشج دق خيراتلا نم حور يأ هبا

 .تشع دق لابجألا عم ضام يآ هیخآ

 .تم اب ضرا يف ناسالا ةوحص قمعا

 ؛دوقلا مکح اش ةرسيو ةن تفهو ءانب ةرایسلا تبرطضا ىتح تيبلا متأ دكأ منو

 ؛ةرا» برق انکو «تناكتساو تاده یتح هب اهدادمآ لاحم نم همدق مقرب دوقولا عطقو

 رجح هيقث بشت نم اهءاوع تثفو ؛ تست ., اهتالحع یدحاب اداو : دقفتی انالك لزتو

 مزي مرا لعل (ةديستملا تاز : لوقي هتعمسو ةه اهلمات انفقوو (ةرشنب يأ) + للوم

 ال بدأ يف ريخ ال لقأ ملأ» : عبات مث هایحتف ءةلجىلا يف ف اولا تفت ةملكلا ةرارح لعلو

 .4ةايحلا كل بحجتسي ًايلمع اید أ نك < هکلب و همرفد هیحاص مدحت

 تقرفت نأ دعبو ؛ مويلأ یخ ی يف اهئينطب سحأو يسفن المي اهادص لاز زام ةملك

 هنع لقأ مو يعابسلا وه ده .ةايحلا دهم يلا هقيرط يف انم لک ىمغمو انني لبسلا

 .لیلقلا نم لقا الإ

 يرابيلم هللادبع دمحم ھه ۱5۰6/۱/۲۷ ۰: هةریزخا»
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 !هتفرع یک رساحا

 :ةيفاحص ةمهم يف وأ ءًارئاز ضایرلا تيتأ الك ,هیقتلا نأ لبق «دعب نع هتفرع
 يأ يردت اف «ةفرعلا لوقح نيب ًاعونتم ًافاوطتو ًانيرأتو ًارکف «ریزغلا هجاتن ربع هتفرع
 وأ «بيدألا وأ «خرؤملا وأ :تاسنالا رساجلا دمح : قثوأو كيلا برقآ هيف تابصخشلا

 .ءانسلاو ءاطعلاب ةلفاحلا ةايحللا يف «هبراجتو هتابركذ نم ضيفل (يوأرلا) وأ رکفلل

 تاونس لبق ةرم لوأ هيلإ ينمدق ءاقوصل هجبنو هركفب تددزاو برق نع هتفرعو
 « نونفلاو ةفاقثلل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةبعمجلا رقم يف , يدشلا دمحم داتسالا خألا ليمزلا

 نم اديدع انکو «ساج نم عم «هيلإ تسلجو ؛ةيبدألا تابسانلا ىدحإ ي كلذ ناكو
 ىلإ ةذمالتلا سلجم الثم ؛ةفرعم بالطو نيفقثمو نييفاحصو ءایدا .هلوح نيقلحتملا

 نعت ةرطاح لكو ءاهحرطي ةركف لكلو ءاهب سبني ةملك لكل «نيشتم نوفصی مهذاتسأ
 رركت دقو «لازامو ناكو ..يلامألا ولحو ینلاب ةرضوضخم ةحاو يه اذإف «لابلا ىلع

 الف «هنوقتليو مییقتلي نم عم «ةلابتلاو ةقرلاو عضاوتلا غلاب  ةرم ريغ يوفعلا ءاقللا
 وأ هةیقوفلا» تالاه نم < یلئاوالا ذاذفالا يرتعب ام هیرتعی الو «هل لها وهو وهز هذخاي

 « يهاضب ۷ ۾ ءاطع قلأو ءدحم ةعفر وذ وهو !اکتس سيل هنكلو ءايربك وذ وه !ريكتلا

 ةريزغلا هتفاقث هب يكنو اهنوكسو ةريحبلا قمع يف طیب ودبي نأ ًادهاج لواحم هنکلو

 رثاتسیو كشحديف يركفلاو يلدألا زاجنالاو «ةيرقبعلا نم ضيفلا اذه ةلصحم يهو
 ..دادعتلا يف ةلق مهو هزارط نم نيرخآلا يف هدجت ال وحن ىلع كب

 ةكلمملا فحص تاحفص ىلع «هعم تيرجأ ةيفاحص ةلباقم نم رثكأ يف هتأرقو
 «هلک حوضولاو ؛هرکف يف قمعلاو «هریبع يف رطعلاو «هریده يف رحبلا وه اذإف ءامتالحمو
 وأ «ثحم طاسب ىلع حورطم وه ام يف ,هئارآ قداصو هسفن تانونكم نع ريبعتلا يف
 الب غیلبلا رادتقالاو ففتکلا ةيهوملا هنأو «راصتخاب «ةعوسولا» هنأ ءماع نأش وأ ةيضق

 . ! عزاتم
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 لعمي ام تاسرالاو تافصلا ميرك نم لجرال ناف : غلابأ وأ لماجأ كلذ يف تسل

 ضعب ؛هنادیم يف :سرافلا خيشلا اذه يفآ نأ يعسو يف امو :هنأش نم لقأ هذه ينالک

 . .نيعم اف بضنب ال ءةرثلا هتاءاطعو .دلاونلما هراثإ ىعبتتمو رثكلا هيبجعم نحن انيلع هقح

 نيذاتسألا هتيرقبعو هبرد قيفرو همركت ذإ  ىدفملا اهکیلم صخشب - ةلودلاو
 دسجنو « مهتاوذ يف اهتاذ مركن «رمألا ةقيقح يف  اهنإ «سیمح نباو ىعابسلا نيريبكلا

 .مهجاتنو مهئافوو مهقفر يف ءافولا يناعم طسبا نع ربعتو «مهتاعلطت يف اهتاعلطت

 يناهم يف « عئارلا ثدحلا اذه ةيطغتل ةيركلا ةرعدلا ىقلتأ نأ ءًاقح يندعسأ دقل

 ءاطعلا زومرو ليجلا ةذتاساو « لضافالا ةكلمملا ءايدا ؛ لئاوألا داورلا مرکت : ةيفاحصلا

 . .لثمألا

 (عئاور» ىلع ؛هينيع حتفي نأ هظح نسح نم ناك دقو :ليجلا اذه ىلع نإ

 یر tr لفت نو جیم لك لاح نالو «رابکلأ «رابكلا هنارقأو رساجلا «عئادبا و

 : یمسالا الشتم مهلتسنو انرضاحو اتیضابم مف

 ! !ماسجألا اهدارم يف تبعت ارابك سوفنلا تناك اذإو

 ييشلا هللادبع هأذ5/1/58+4 يناقثلا لیلا

 رساجلا دمح ةمالعلا ىلإ ةلاسر

 ..رساجلا دمح خيشلا ةريزطا ةمالع لیلا يذاتسأ

 .. كتمأو كتطوو كنيدل ًارخذ كاقبأو هللا ءاايح

 دعو

 :ليلجلا يذاتسأ ه

 نع زجعي فيعضلا يملقو كتمأل اهتمدق ينلا ءاضيبلا يدايألا دادعتل ماقما عستب ال
 يريغو انأ هب موق اع ىنغ يف تنأو ..نيدابلا ىتش يف تازاجنإ نم هب تق ام ءاصحإ

 م4



 ءاصحالا نع ةينغ اهنأل ام ةداشالا وأ  یصحت ال ىلا  كدوهجل ءاصحا نم

 ٩ هنزاعا لھ وأ سالا لمح اتالع فرعي مل نيفقثملا نم يلرعلا ائئطو يف نمو

 ًاسردم تنك انيح ,هب صوپت لاو ملعتلا ربوطتل ةبيلعلا كدرهج دحأ ىلع ىفحي لهو -

 ةيلكو ةيبرعلا ةغللا ةيلكل ًاريدم وأ ؟نارهظلاب ملعنلا ىلع ًافرشم تنك انيح وأ ؟ءاسحالا يف

 اذه يف فاتاصب لظتسو ءةميلعتلا ةضبنلا ءايحإ يف ةلاعف ةمهاسم تماس دقل ؟ةعب رشلا

 ًادبلو ايف يلعتلا ناك يتلا ةرتفلا كلت يف ملعتلا داور نم دئار كنأ ىلع ةدهاش ناديملا

 .ًاديدج

 برقي ام ذنم ىطسولا ةقطنملا يف ةفاحصلا أشنأ نم لوأ كنأب دحأ ىلع ىفخي لهو -

 تابقعلا نم مغرلاب ةكلمملا ةمصاع يف (ةماعلا) ةفيحص تردصأ ثيح نرق ثلث نم

 ؟تاقوعملاو

 نوؤشب متيم ةكلمملا يف ةفيحص لوأ تناك ةفيحصلا هذه ناب دحأ ىلع ىفحت لهو

 ؟ةيدابلا

 لئاوأ نمو ؟اهفيقثتو ةأرملا ملعتب نيدانملا لئاوأ نم كنأب دحأ ىلع ىح لهو -
 ؟ ةضايرلل فاحص و : لفطلل ةفاحیصو قآرملل هک احیح اتد نوکن ناب نيدانملا

 كملع قيحر نم مهتيقسف باتکلاو ءابدألا معاربل كعيجشت دحأ ىلع ىفخم لهو ب
 ؟..فبهاوملا ترهدزاو ۳ تحت ىتح «كيدو

 املسو «نیتشانلل ادن (تماعلاز فاتح ن تدا كنأ دحأ 5 ىفحي لهو بم

 تحتفو ةيهوم لك اهیحانج ةماعلا تللظ دقل . و امنمو « نیخیاتلت

 ؟..ةقلاعلا باطقتساو ا ناضتحال اهيعارذ

 يف نرق ثلث نم برقي ام ذنم ةماملا لثم ةفيحص رادصإ نأب دحأ ىلع ىفخي لهو -
 ةيوعصو ةعابلقلا هوسو ؛ةدودح ةيداملا تایاکمالاف ءروسملا رمالاب سیل ةقطنلا هذه

 كتكلو .. حومطلا لتقیو مئازعلا طبثي ام ناك ءروجألاو فيلاكتلا عافتراو عيزوتلا
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 هلراوجم هللا ناب اقثاو ًانمؤم قيرطلا يف تیضمو رطاخلا تبکرو «كاوشألا نم ترخس

 ةعبطلا ةكلمملا يف دجت مل امدنع سأيلا سواسو ىلإ غصت مو ةدارالا ةوقو ةيزعلاب كدمي
 ؛ كانه اهتعابطل رصم ىلإ اهب ترفاسف اهب قئاللا بوثلاب اهروهظو (ةماعلا) عبط ىلوتت يتلا

 رافسألا ةقشم نم هيناعت تنك ام بابلألا يوذ ىلع ىفخي سيلو .. نات ىلإ مث

 (ضايرلا عباطم» تاشناف رومألا هللا رسب نآ ىلإ ۰ نیماع نم رثک أ راطخألل صضرعتلاو

 ..هماعا ةفيحص ةديلو يه ىلا

 تنك ثيح «ةعابطلا ناديم يف كلذك قبسلا دي كلل نوكت ةعبطملا هذه هاشنابو

 يف لضفلا مألا ةعبطملا هذهل ناك دقو .. ةكلمملا ةمصاع يف ةعبطم لوأل ءىشنم لوأ

 ءاحنأ يف لب «بسحف ىلعسولا ةقطنلا يف سيل ىربك ةيفاقثو ةيفحص ةضبن دالیم

 .( ةريزجلا ) ةلح مث (مصقلا) ةديرج مألا ةعبطملا هذه تبجنأف .نطولا
 ةيدالاو ةينيدلا بتكلا نم رثكلا عبطو رشن يف هب ثمعاس ام فالْب اذهو

 ..ةيفاقثلاو ةييراتلاو

 رشن يف مجارملاو بتكلا اهیدوت يتلا ةلاسرلا ةبمهأ فرعت ليلجلا انخیش اي تنكو -
 «برعلا ةيتكم» تأشنأ كلذل قرکیلا ةرتفلا كلت يف ةصاخمو یعاتجالا ىعولاو ةفاقثلا
 تحت ةئيدحلا تافلولا ضرعب نعت ةبتكم لوأ ىهو ؛ةراتخنا مجارلاو بتكلا میل

 .كرايتخاو كفارشإ

 اراد تأشنأف - سلا مدقت مغرب - دح دنع ةيبدألاو ةيملعلا كتاحومط فقت ملو -

 برجا ةع ابتردآ ىلا رادلا هذه ,(رشنلاو ةمجرتلاو ثحبلل ةماعلا راد) اهتوعد

 مجاعلاو تاعوسولا مهآ اهم ردصتل یعلا ةمدخ ىلع صب را نطاولا ةناماو مهافلا

 د لأ حئاورلا هذه لاا نم تعطتساو . ةكلمملا خیرات 5 ةفارغجلاو ةر احلا

 .روصعلا مدقأ ذنم ةريزحلا ضرأ هنم يناعت تلظ يذلا غارقلا

 رابخا نم سانلل هتمدق ام دحأ ىلع ىفخي لهف : «برعلا» ةلحم كتييبح امأو

 ثبعلا دب نم اهذاقنإو اهرشنو ءاهقيقحت يف تنأ تاس ىلا ةيطخلا سئافتلاو زونكلا

 ؟لامهالاو
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 تحت ًايوطم ناك طوطنم نع ًاريخ وأ اقيم هيف انآرقو الا كتلحم نم ددع الخ لهو

 ؟ًانورق تلظ ةدقر دعب نم هلجاقیاو دام ال هللا كايهف نايسنلا رابغ

 يف تكراش لب ءابئايحإو سئافنلاو زونکلا رابحا رشن ىلع ةروصقم كتلجم نكن مو
 ةريزجلاب قلعتي ام لكب ًالفاح ًالجس تلازامو تناكو ًائيدحو ايدق ةريزجلا خيرات رشت
 ةيوغللاو ةيفارغحلاو ةيخيراتلا ةفاقثلا رداصم نم اردصمو بادآو تاراضحو راثآ نم

 . يمالسإلاو ییرعل زا ركفلا مجارم نه اعجرمو «ةيبدألاو

 : دئارلا انخيش 2

 «كتمأل كبح ىوس ىربكلا تازاجنالا هذه ءارو عفاود كيدل تناك له
 ؟هیضاع كنطو رضاح طبرل كلعافدناو كسمحتو

 ترولبن يا ةينطولاو ةينيدلا فادهألا نم ريثكلا قيقحت كينيع بصن تعضو دقل

 :امه نیساسأ ىلع موقت امناو «بسحف ةدالا ساسأ ىلع موقت ال انتابح نإ» : كلوق يف
 نم حلاصلا انفلس انل هفلخ ام مهفن نأ انم بلطتت ةيحورلا ةايحلاف «مسجلاو حورلا
 نأ عطتسن ملو ملک اش ىلع ريسن نأ عطتسن مل احيحص امهف همهفن مل اذإ اننال ؛ثارت

 لوسرلا تاوزغ ىلع فرعتن نا انم بلطتپ مالسالاف : حيحصلا ىنعملاب نيملسع نوکن

 مکع نفت ملف مکتزک مكتبجعأ ذإ نينح مويوإط :ًارقن انيح اتم بلطتيو < إب
 ةغللا فرعن نأ بش مالسالاو س مقوم نيأو اًح فرعت نأ .. اش

 س مل ةيرعلا ةغللا مهفن مل اذإف «مركلا نارفلا مهف انتكمي اهنطساوبو «ةيبرعلا
 او .. مدقلا يبرعلا رعشلا مهفن مل ام ام ًاصقان ريتعب «ةيبرعلا ةغللا» انمهفو .ميركلا نارقلا
 مقوم مهفأ نأ بم ردب ةعقوم ي شيرق يکرشم هللا مزه فيك فرعآ نآ تدرا اذأ

 ةيحانلا نمو .. ةينيدلا ةيحانلا نم اذه .. تتا نيا نم ةعقولا روصتا نأو «ردب

 نم نداعملا ايف لب بسحف دوسالا بهذلا سيل ةلئاه تاورث نزتخت اندالب « ةيداصتقالا

 ةيدقلا عضاولا فرعآ م اذإ نداعملا هذهو .. اهريغو ساحنلاو دیدخاو ةضفلاو بهذلا

 رعأو ۹ نداعم فرعأو (ملس يي» ندعم فرعأو ۰6 ساسق» عضوم فرعأ

 ا هذه ةساردف « ضرألا نطاب يف يلا ولآ ىل لا دتمأ ۸ «يداجنلا» نداعم

 مكك



 : دئاوف اه ةميدقلا ةيفارغجلا ةساردلا يف قمعتلا

 .اهعفاومو انضرأ يف يتلا ضرألا ایابخ ةفرعم نم انتكمت اهنأ  ًالوأ

 .ةيوبنلا ةئسلاو مرکلا نارقلا مهف و ىلا دلصومو ةلکم i نات

 تعطق ةليوط ةيملع تالوج نم هب تمت اب موقت نأل ةيفاكي عفاودلا هذه تسیلآ

 اميونج يفو اهبرغ يفو ااش ينو ءاهطسو يفو ةريزجلا قرش يف لايمألا فالآ اف
 : ام (ةريزجلا برغ لامش ير كباتك يف اهتركذ تاظحالمب كلذ لك نم تجرخو

 ةساردو |ههف «رعشلا هبلع موقي ام اهنمو :ًالوهجم لازب ال ةريزجلا ملاعع نم يشك - ١

 الإ كاذ امو ء ةنكمألا بتک نم انيدبأ نيب ايف ركذ ا اهل دري مل عض ضاوملا فالا كانهف , ةققع

 .اهولصي مل نيفلؤملا ن نأو ءابنع ايش اولقني مل ةاورلا نأل

 بر ( 3 عساولا لقتل لک ۳ :لاوقألا براضت بسب ةربلا فيوم تحایلا

 . .احيحص ادیدحت عقوملا ددک نأ عاطتسالو «ةريخلا هذه نم جرس

 نم كانهف « ام مقوم ديدحت يف ةبراضتم ةفلتنع لاوقأ داریاب نومدقتلا يع -۳

 نم نیمدقتلا نم ريثك ظحالپ ملو .. لوقلا اذه فلاخم رخآو نالف يب دالب يف هنا : لوقب

 لئابقلا نأ مهضعب كردي د 4 ةءايدع تایمسم ىلع قلطي دق دحاولا مسالا نأ يعل ولأ

 املا دهن مث نمو «ىرخأ نكامأ ىلإ ةبربحلا اهدالب ءامسأ نم ريثك لقن اهتعيبط نم
 ..مضاوملا ديدحت يف عيظفلا

 ةيمست برعأا ةداع نمو «ةيمستلا ثيح نم امافص يف كرتشت ءامسأ كانه 4

 تايمسم لع دا وا مسالا قالطإ عن أنه نمو + هتعمل س ةس رق ةفصب عضولا

 نم ريثك هظحلب مل امم اذهو ةدعابتم عضاوملا تناك نأو ءةدحاو ةفصب فصتت « ةفلتخم

 .نيفلؤملا

 نع نولقنب مهنآ كلذ يف مهرذعو < ةفرحم نومدقتملا اهدروأ ةريثك ءامسأ كانه  ه

 اريثك نونعب ال دهملا كلذ رفلؤمو يبرعلا فيلأتلا هيف أدب يذلا دهعلا لوأ يف تفلأ بک
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 . برعلا ةريزج نع ةنكمألا تاجعم ينلوم دعب كلذ ىلإ فاضي مسالا طبضب

 .(قیاسلا عجارلا نم ۸ :۷ صر

 ثبح نم «ةريحلا يف ءاملعلا تعقوأ ىلا بابسألا مهأ انخیش اب تضرع امدنعو

 عضاولا ةرايزب الإ ابنم صلختلا نكمي ال) ةربح اهنأ تنیب ةنكمألا نم ريثك ديدحت

 نيمدقتملل نستي من نارما اهو .. (ةدهاشملا كلت دعب اهديدحتو .. بشك نع اهتدهاشمو

 te مايقلا

 لاوحأ ةساردب نینعلا نم درف لك رعشي نأب ًاقح ةليفك ةقباسلا كتاظحالم تناکو

 هتعالعتسا دودح 2 بجاولا ادم موشي ناو : هنماو هداالب وحن اجاو هيلع ناپ ةو زما

 ىلع مالي اعإو ةدوجلا ةت هغولب مدع ىلع مالي الو ءهنطول هصالخإ كلذ ىلإ هعفدي

 بجاولا اذه يف ريصقتلا

 8 مركملا أنخيش 0

 نلف نادیلا اذه يف ةيملعلا كداممأ نم دیزلا ضارعتسال ملقلل نانعلا تقلطأ ول

 ءارحص يف نايبلاو ةغالبلا ةقان هب لضت ن أ ىشخي ليزه فيعض مق هنأل ؛ < كقح كيفوي

 .مالكلا

 اع ینغ يف كملع نأل لصاح ليصحت وه مالكلا لوط نإ :ةح ةحارصب كلل اهوقأو

 نطولا لخاد ًاقئأتم ًالاع تحبصأ كنأ كب ًارخف انیفکیو .. هيصحيو يملق هددعي
 ىلع درب ملف «ةيفارغجلاو ةيخيراتلا تاقیقحتلاو ثوحبلاب ًانرتقم كاما حبصأو هجراخو
 ..ابم كسا نرتقاو الإ تاقيقحتلاو ثوحبلل ركذ ناسللا

 اذه ةيفارغجو خيرات يف تاقيقحتو ثوحب نم رشني ام ىلع مر حبصأ كسا نأ يأ
 ..بييحلا نطولا

 دمحم قيدصلا ركب وب هد ۵ ۷ «مویلا»
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 : نع اولاق

 سيمخ نب هللادبع

 نب هللادبع ذاتسألا نع قحلملا اذه ًاعوضوم ينم ةبلاط «ةريزجلا» ينتفتاه نيح

 .. رريه نم رثكا نيرمألا الكلو .. راذتعالاو ةياجتسالا نيب تددرت + سیمع

 ..ياذلا لدحلا لبقي ال لكشب ةدراو اهتيلوقعم ةعانقلا وأ .. اهتيلوقعمو

 اهتحراط .. مدق ميدق ميدق قشع اهنيبو ىنيب ءانسح «ةريزجلاو نألف تبجتسا نإ ه

 ةليمحلا ىناعملا : تطقسو .. قلا

 . ةدحاو هذه

 ..ىرخأالاو -

 نم لقأ سيلو اعم ةريزجلا یلعو يلع ًالضف سيمخ نب هللادبع ذاتسألا خيشلل نا ه

 ..«ةريزحلا» ربع ءافولا هل درأ نأ

 .. «یراقلا نيبو ينيب تلصف ةلبوط ةليوط ةينمز ةفاسم كانه نالف ترذتعا ناو م

 ينام نم رثكأ هنيبو ينيب ةلصلا تعطقنا حابص لك «دعوم ىلع» هاقلأ تنك امدعبف
 جاتحي رادجلا اذهو .. ماق دق كليم رادج كانه نوکی نأل ةيفاك ةدم هذهو .. تاونس

 ذق روما .سفنلاو حورلا ىلع نار يذلا ًادصلار  ةايحلا فبعاتمو .. همذط یم هج ىلإ

 ..لوقا ةيابللا يف نكلو .. دهجلا ريفوت نم یتکع ال

 ..4ات-دقرم نم اللعب نم ...د

 . .ةيناثو

 يف یدمتب ال تقو وه ةداملا هذه مع.دقتل :ةريزجلا» هتطعا يذلا ىنمزلا تقولا نإ ه
 ةيلمعلا تاطابترالل نوكي ام نمزلا اذه نم انعطقتسا اذإف .. دحاولا مويلا هتاعاس عومحم

 .. ةريصق ةيفحبص ةلاقم ةباتكل کت ال تاعاس الا ىقبي ال فوف ةيعاّيجالاو ةيئايحلاو
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 و .. عوضوم ا ةباتک يف یحنم ذْنأ يتلعج يذلا رمألا .. اذهک عوضوم نع الضف

 هل تططح دق تنک ام ازواجتم .. يحص عوضوم لکش ىلع سيمخ نبا ةيادب ةياتک
 ..سیمخ نب هّلادبع بدأو ركفل ليلحتو ثحب جینمک عوضولا لوانت نم

 .. ندعم يأ نم ةقعلم هف يف سیلو دلو ليج نم دحاو سیمخ نب هللادبع هم

 بلطتت ةايح يهو بعاثلاو حشلاو زوعلا ةايح شاعف .. ادصلا هالع ساخن نم یتح الو

 . درشتلاو ةلاطبلا عمتمم لخاد يف ست وأ .. دلجلاو رمصلاو حافکلا نم اشك
 .. ًالوأ هتيبرت مكحب سیمع نبا نأ ريغ .. ءافكنالاو لذاختلا ماع يف قارغالاو

 ۳ ًايرغو ًابجع ًافيكت ةايحلا هذه بدی نآ عاطتسا نا يبسفنلا هدادعتساو

 ال رهام ادایص بش .. ضرألا قاطتتساو ., ةعارزلا لاعا يف هدلاول هتدذعاسم بناج

 نم ةديج ةليصح هم دوعيل موي لك هتيقدنب لمحي ناكف . . هفده هيوصت ةقد يف ىراجي

 ..ءامسلا يف ةقلع يهو رويطلا داطصي ناک هنأ ىتح .. ديصلا

 رعشلا ظفحي ناكف .. ةيميلعتلا هتاهاجتأ يف هيلع ريثأت هدلاول ناك اذه بتاج ىلإ

 سلاحم روضح ىلع صرخ ناكو هبيك ارت وأ . . هانعم مهفي نأ نود هدلاو هب ىنغتي يذلا

a1 ۳ اهداعبأ فرعي نآ نود تاشقاتثا لل عمتسیو .. خيشل 

 .. رومألا تراس اذكهو

 .. ددو صرفو ۳ رففو 5 حش

 ىعدب باشب قتلي نأ هللا ءاشیو «تبترلا» عم «لئاح» ىلإ سیمح نبا هيف بهذ
 سيمخ نبا طع ىلع ريخألا نوكيو هيلع فرعتيو ى هيلع هللا ةمحر  «كراملا دهف»

 مهقالخأو مهمر کو مهن الوطبو ةيبرعلا ةرب زیلسا برع رابخأ نم ًائيش طفح .. لعلاب اعلوم

 . مهافتلاو راوحلا نم رسج ايب لصتيو .. فلاتو بحو دو ةلص نينثالا نيب موقتف

 اقلقو امأس حضنت اهمایاو . قمار ر الو معط الو نول ت أذ ريغ ةبيتر یضع اههتايح نأ ريغ



 ..«ديحوتلا راد یمست ةسردم تحشفا كانه

 ..نیباشلا تاحومط اپیلآ تنرو

 ..ابمايحو .. افوصفو .. اهدعأمم ىلإ امهايلق اغهو

 عطقتا ؛ًادهف» نأ ريغ .. ديحوتلا رادب اقحتلاو .. فثاطلا ىلإ لاحرلا ناباشلا دش
 ..فئاطلا يف يتب دقف سیمع نبا امأ .. 4۸ ماع برح يف هعرطتل ةساردلا نع

 معنا هجو ,. ممصتلاو . حومطلاو . ةيهاصعلا نم !اريبك اداز هح لمع ناک

 .ةقرعملاو

 را هماقزلل ةيفجي داحی دز يللا م نم 2 - باکو اعوبسأ ةماقالل هيفكي داكب ال ىذلا ماعطلاو لالا م ًادج للقلا هعم اممم ناك

 .تاوئنسو تاوئسو تاونس نع الضف .. ادحاو
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 هلوخت ةيسارد ةداهش كلمي ال وه ذإ هتهجاو تابوعص دعب یملعلا هراوشم أدبو

 ,ديحوتلا راد لوخد

 ..ةدیدج ةايح یتفلا ادیو

 ..همزالب لازال رقفلا

 . .دلاخلا هقشع ةساردلاو

 اهلي ناك هازنع» ىرتشاو .. ازواجت «ًالزنم» لوقن ! ! !ًادج ًاعضاوتم التم رجأتسا

 لبج ي ةديحوتلا رادو ىلإ هباهذ دنع اهقلطي مث هراطفا ماعط اهنبل نم لوانتيل حابستلا 2

 اهبلحيل بهذ ةسردلا نم داع اذإ ىتح باشعألا نم ىعرن اهکرتبو هلزنم نم برقلاب
 فانصا نم فنص يأ وأ زبخلا نم رسيتي ال أريثكو -رسیت ام عم هئادغ ةبجو لوانتيو
 ..ءاشعلا تقو لالا !ذکهو .. ماعطلا

 ..لاوملا كاذو .. لاا هذه ىلع مايألا ىضمتو

 ..ةيلاعلا ممحلا باحصأل الإ ةلمتحم ريغ حش ةايح



 ..يدام ريغ حومط هضرفب يملع لیصعتو

 باعش نم بعش ىلإ جرحي «بلاطلا» ناك برغلاو رصعلا نيب ام تارتف لالو

 هتکلم بيردت يف أدبي مث ناکلا يف ًاعيفر اهمقوم نوكب ةرخص يلتمبو .. فئاطلا

 ىقيسومو .. تاقاقتشالاو تافدارتلا برجنو .. ةيوغللا هتورث نم ديزيو .. ةيباطخلا

 باطخم همامأ «يلايخلا» عمجلا ساح بهليو .. بیک ارتلاو ظافلألا ةغالبو .. لمجلا
 ..نيتعاسو ةعاس ىلإ دتي دق ليوط

 هلزتم ىلإ يتتيل يداولا كاذ يف «يلابخلا» هلاع ىلإ بهذيو ةديصق مظني ًانايحأو
 ..ةديصقلا ريع ميف ريثأتلا عاطتساو اريبك اراصتنا ققح نأ دعب ًابرط ناوشن

 ..ريبصو .. قرطو .. تالواحم

 قوفتبو ... ةسردملا مي يف «بلاطلاو زري ىتح ةطيسب ةينمز ةدم الإ يه امو
 ..فئاطلاب هديحوتلا راد» يف يبدألا يدانلا سيئر حبصيف .. هئالمز نم رثک ىلع

 . .ةريسملا لصاويو
 .. مهب أرقي

 .. هتفرعم نم ديزي

 ..ناکم لك يف باتکلا نع تحب

 ..يناقثلاو يسلعلا ليصحتلاو قوفتلا برد ىلع ًابوق ًارارصإ سرا
 ..ةغللأو ةعب رشلا ينیاک ثيح ةكم ىلإ هجتيو .. ديحوتلا راد نم حرختيو

 ..فئاطلا يف انع ًالاح لضفأ رومألا نوكت ال كانهو
 ..ةفيمم ةيدالا هتقئاض

 ۱ ..لیوط ملعلا بورد ی هراوشمو

 ..ءاسم هقلستيو .. ٌاحابص هنم ردحنب .. لورم لبج ةمق يف اتیب رجأتسي

 ..ةقاحصلا عم هتالواح أدب دق ناك ةرتفلا هذه لالحو

 ..ءیراقلا نيبو هنيب قئالع ةماقاو

 ةيدوعسلا دالبلا ةديرجب بتكي ناك



 رثالشملا نع : اولاقو
 ..نومرکلا .. داورلا ءابدألا

 ..نييدوعسلا داورلا ءابدألا نيركفملا نم ةثالث مرکت

 ..يلرع شتفتمو سیداو رکفم لكل مرکت

 ةرئاج حنع ًارمأ زیزعلا دبع نب دهف كللا ردصأ انيح مرکتلا اذه تدسج ةلودلاف

 مشو ۰ يدوعسلا بد الا داور رابک نم ةا ه۳ ماعل هب ري دشا ةلودلا

 ةرونملا ةنيدملا ةديرج لساريو

 ..ةمركملا ةكمب «ةماعلا» ةلحم ةعابط ىلع فرشيو

 .. ريضو .. دهجو .. حاقك

 .. كانه نم مداق لجر اهب يتأب :ةيعردلا» هتیرق ىلإ رابخألا يأت مايألا نم موي ينو

 . ةيدوعسلا ةعاذإلا يه ةديصق قليس سيمخ نبا

 نأ ريغ .. «تامرحلا» باب يف لخدتو .. ةردان تقولا كلذ يف هویدارلا» ةزهجأو

 اوعمسيل ةلق مهو مهتزهجأ نوكلمي نم دنع ممجتل ةليسو نودحي ةيرقلا يلاهأ ضعب

 ..تناك ةيسانم ياب رک ذتآ ال ةيبرع ةديصق قلي ريثألا ريق مداقلا توصلا

 . راشتنالا يف سيمخ نبا مسآ ادییو

 كانهو .. يملعلا ءاسحالا دهمل ريدم نيعيف .. ةغللاو ةعب رشلا ييلك نم جرختیو
 . ,كحاو داع الأ اهنع ردصي مل ىلا ا رج ] هلح ةيلطلا یضعب عم ردلصب

 .«قشمد يف رهش» هجاتنإ ةروک اب ردصب مث

 . .يركفلا عادبرالاو ,قلتلاو ءاطعلا ةريسم أديتو

 دشارلا دهف دشار ف ۴۱/1/۲۷ :؛قریزطار

۹.۳ 



 رهش £ كلذ ناكو . سیم ن هللا دعو « رساتممأ كمحسو ( يعابسلا كمدحأ ةذئاسألا

 املا لاوش

 فلأ نیسمخ نم ةزئاخلا ةميق مفرب ميركلا هرمأ زيزعلا دبع نب دهف كللا ردصأ مم

 ةءاربلا تاداهشو « ةييهذ ةكوكسم ىلإ ةفاضإ ةايحلا ىدم ًايونس لاير فل فلا ةئام ىلإ لاير

 . .يضاملا هجا يد رهش ف كلذو

 حرص ةماقإ يف مهسي نم لکو .. ءابدألاو بدألل ريدقت ىلع يوطني ميركتلا |

 ..ةيدوعسلا ةيفاقثلاو ةيملعلاو ةيركفلا ایا

 لجأ نم مهحافكو « مهدوهج ىلع تب <« ةيفاقثلا ةثالثلا داورلا ةايح ةريمممل عیتلاو

 .يدوعسلا بدألاو ركفلا ءارئا

 خماشلا وأشلا قيقحتل ةعزعلاو ةرباثملاو رارصإلا يف ةودقلا مهتايح نم صلختسيو

 .ةكلملا يف ةيفحصو ةيملعو ةيركف ةضين
 ىلع مهكرادم تحتفتو «ةليصألا ةيمالسإلا ةيبرتلا لظ يف اوأشن دق ًاعيمج مهو

 يف ةفيرشلا ةرظنلاو .. هيرنلا ركفلاو .. ةقداصلا ةملكلاب اوکسمتف .. ةيمالسالا ةفاقثلا

 ,يأرثأ ءادباو تاعوضوملا لوانت

 يف اهريوطتو ةيوبرثلاو ةيميلعتلا ةبلمعلا ةيمنت يف اوکراشو ؛میلعتلاب !ولغتشا دقو
 ,ةيدوعسلا

 نيرثؤم :ةيدوعسلا مهتثيبب نيرثأتم ًاييدأو ًايفاقثو ًايركف هب اولعافت ام لک يف اوناكو
 دصلاو ةلاصألا نوبتكي امف اوققحيل اف

 ابیضام يف ةكلمملا ةيف ةيفارغجو خیرات اهرادم تافلؤم نم نوفلؤي اوناک ام كلذ وديبو

 .ةرصاعملاو ةيثارتلا اتفاقثو ءاهرضاحو

 ؛«ةرايرلاو جحلا ىلإ دشرملا»و «ةكم خيرات» بتكي يعابسلا دمحأ ذاتسألاف

 ..«زاجتلا ندم يف ةيبعشلا لاثمألادو

54 



 ةيدوعسلا ةيبرعلا دالبلل ييارفلا مجعلا» ةركف حرطب رساجلا دمح ج اس

 ماسق لاو دراولاو رجحاو یرقلاو ندلل ءاسآ ىلع یرتحا يذلا مجعلا اذه كراشيو»

 أ ةكرشلا ةقطنملا»و (ءازجأ ةثالث) ةكلمملا لامش» باتكي 4 كراش ةكلمملا 5 ةيرادإلا

 .رشتحا | يئارغحلا مجعم ا! و 3 ءازجا دين "لل هلم ردص

 5 وسلا بدالادو نب ءزج يف ؛ةماعلا مجم لو سیمح نب هلنادبع ذاتسألاو

 .«زاجحلاو ةماعلا نيب زاخناوو «برعلا ةريزج

 نم سس اب ءاوس ةيدوعسلا ةفاحصلا ريوطتو ةأشن يف ةسردم منم لك ناكر

 یو یحصلا لمعلل دادهتسالاب يش يلا يدوعسلا بايشلا بهاوم بتاعتك

 يف كراشتو «شيرق» ةلحم يف بتكت نأ ةباشلا مالقألل سيتي يعابسلا دمحأ ذاتسألاف

 .اهريرحت سئر اهیح «زاجحلا توص» ةديرج بيضوتو جارخإ

 يف لاجملا ال حسفیو ةدعاولا ةيفحصلا معاربلا ديب فخأي رساشا دمح ذاتسألاو
 قئاقحو تامولعم نم تعمح اع تنوك يلا «سرعلا» ةلصو «ةيعوبسألا ةماعلا ةديرج»

 ۱۸ يف ةرسيع فراعم ةرثاد يركفلا ترعلا تا رتو اهيفارغجو ةريزطا خب ب رات تطاحأ

 راد» تناك اک قحومطلا مالقألا ىقتلم اهسسأ ىلا «ضابرلا» ةفيحبع تناكو ادل

 هرشلاو تست ةماعلا

 رب رک ف هکر اشم تلبقا ی لا ةيدألا تافاطتاب سيمت ص هلیا فرع ذاتسألا اسحب و

 نع اهريرحت سيئرو بز نضي ملف .. ةيفحصلا ةربخا باستك او ةيرهشلا «ةريزجلا»

 . .هيجوتلاو حصتنا مع دقت

 دمح ذاتسالل «تالحر» ةلسلسو ىعابسلا دمحأ ذاتسألل «ىمايأ» ام ةيملقلا ةفاقثلا

 ماجتسالاو حالعلا لجأ نمو اهلخادو دالبلا جراح هتالحر اهیف درس ىلا رساجلا

 .سیمهش نب هللادبع ذاتسألل يلق داهجوو

 ۹۰م



 ثحبلا ي مهترياثمو ءمهتاءارقو قیفاقثلا مهتاماهما ىلع فرعتن تافلملا هذه ينف

 .ةساردلاو

 ةيملعو ةبوغل عما يف ءاضعأ سيمخ نب هللادبع ذاتسألاو رساجللا دمح ذاتسألاو

 .ایهئاطعب الع ناضيفي ةيبرع

 يذلا يدوعسلا باتكلل صصختلا ضرعملا حاتتفا میرکتلا تاسل نم ناك اذلو

 دمی مامإلا ةعماج م نواعتلاب بدالا 1 ةيريدقتلا هلو دا ةزئاجل ةماعلا ةنامالا همظنت

 ضرعب بدألا يف ةيريدقتلا ةلودلا ةزئاج عي زوتب لافتحالا ةبسانم يف ةيمالسإلا دوعس نب

 .ًايدأ 40 مهددع غلبي نيذلا نيرخآلا نیحشرلا بتكو ةزئاجلاب نيزئافلا بتك

 نيركفملا داورلا ءالؤه نم دئار لك ةاي ةفاقثلاو ةيبدألا ةريسلا مدقت نأ یقیو

 تاقاط نم هب اومهسأ امو .. مهتناكم زربت يتلا ةلماشلا عجارملا رفوتتل بتك يف ءابدألا

 خيراتلاو ثارملا ءایحا و ملعتلاو ةقاسصلاو بدألاو ةفاقثلا تالاحم ف ES دوهجو

 ,بحیلاو

 .. تایزلا نسح دمحأ» .. ناونعب قفلا دمحم ىلع روتکدلا هعضو يذلا باتکلاو
 .بدألا نونف نم نفلا اذه يف يدتقت ىلا بتکلا نم «ةلاسرلا ةلجو

 نیذلا ؛يدوعسلا بدألاو ركفلا 5 مالعألا داورلا مرکت ف ءايدألا كراشب كلذيو

 مركتلا لانتل ةيدوعسلا ةيبدألاو ةيركفلا تاقاطلاو تاردقلا یالطنا مامآ قيرطلا اودیع
 .يرعلا يلدألا عادبإلا تالاجم يرثي ءاطع نم مدقن ام ردقب هقحتست يذلا

 تاکرب يلع AEE : 3ری زسا

 ةشالغل ثالث

 ملعلا لاجر نم ةثالث ةلودلا هيف ترک ًادئار ًايخيرات ًاموي ةكلمملا تدهش سمألاب «
 ..بدألاو

 ..يموقلا ركفلا ءارثإ يف ةلاعف رصانع اوناكو ريثكلا مهركف نم ةمألا اوطعأ ةثالث _
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 ..عمتجما ریونت وحن بئاو يعس يف مهو مهبابش ذنم ب
 .(ملعلا) وهو مدقي ام ناو ىلغأ دالبلل اومدق (مهريغ كانهو) ةئالثلا ءالؤه -

 ..ةكلمملا قطانم فلتخم يف سيردتلا كلس لحد مهلك -

 ..متاد قورش 5 ازت ال ةفحص ةرانم اهنا مهلك

 ..شیرفو .. ةودنلا .. ىعابسلا ۰

 يعابسلا نأل .. ةباش حور جبن ىلع ريسن بابشلل ًاحوتفم اینم تناك يتلا شيرق -

 .. مع ىلع أشن نم نأ ىلع دكؤنو .. ًارخؤم تحرط ىلا هثيداحأ كلذ ىلع لدن -

 تالاقملا بتكو .. ةيساردلا بتكلا فلا نف ملعلا مدختو حفانيو عفادب لظيس

 لئاسولا تناك تقو يي .. نيفهلتملا ماما قيرطلا ريت تناك يلا ةعفانلا ةيعاوجالا

 .. ًادج ةدودحم هیمالع الا

 .لاز الو .. ددجتملا هئاطع يف رمتس نأو .. لصاوي نأ عاطتسا أذه عم -

 :رساجلا لمح هو

 ةقطنملا يف ةقيحص لوأ أشنأ ةكلمملا قطانم يف ًالقنتم .. سیردتلاب لمع نأ دعب ب

 .. تاجرد ةيملعلا ةراتإلا ةلجع عقدي نأ افالخ نم عاطتسا .. ةعبطمو .. ىطسولا
 بابشو نيبرحي مالقأب .. ةريتلا ةرحا ءارآلا اهيف حرطت ءارضح ةحاس ةماعلا تناك ثيح

 ةفاتمم تقتلاف .. قحلا ةملك لوقو حالصإلا رساجلا ةدايقب عيمجلا فده _

 وحن هديشرتو نطاولا ىلإ تامدنلا لضفأ ميدقت ىلإ ىعسي دحاو بصم يف براجتلا

 تازاجنإلا اه مدقيو .. ةمألا عفني ًايملع ًاليج ىري نأ ,. رساجلا سجاه ناك
 ..ةمدقتملا مألا فاصم ىلإ ةمألا عفر اهنأش نم ىلا

 تلعجو نيريثكلا تلهذأ تازاجنإ نم سرغ ام رامن دهشي نآلا رساحخلا وه اهو -
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 يف دالبلا هیلا تلصوت يذلا يراضحلا دلا نع يرارمتسا لکشب نورکفی نيرخآلا

 ..ةريصق تارتف

 , ,رثكلا « يشلا ةلودلا هل مدقت يلا ١ ملعلا هنا -

 ,«اقيلاب ةريدج ريغ ۰ لع لب ةلودلا نال

 تناكو .. ةبرهش ةريزخلا ةلح ردصأ ًاملعمو . . ًاملعتم ةريزجلا ءاحنأ باج نأ دعب

 ءارعشلاو ءایدالاو .. نيحرؤملا نم ددع ايسردله نم جرح ٹیح .. مالق الا یقتلم

 .نیفعشلاو

 نع ةحفانلاو تاساردلاو .. ةيرکفلاو ةيدالا ثاحبألل ريثكلا هتقو نم ىطعي ذخأو
 .مالا ةجلا

 . لاحا اذه يف ةريثكلا فقاولا هل تناکف ناوت وأ ةيشخ نود ةعاجش ةحفانم -
 ةغللا ىلع دیدشلا صرحلا ىلع دكؤي ةريخألا هثیداحا يف هنأ یتح .. لصاوي لازالو

 ..نثلا ناك اهم ةيبرعلا

 يدلا يدعلا سوریفلاک نوكتس ااف . | وذه ةبئاش يأ تاخد أم اذإ هتأل ب

 .ةثالثلا ناسرفلا نساحش لك ددعأ نأ زيحلا اذه يف عیطتسا ال م +

 ..مههامت هب سحأ ام ضعب لوقأ نأ تدرا ةملك انكلو ب

 ..ينابا مهف -

 .ةيعوبسأ ةيواز لوأ تبتک ... شيرق يف س

 .ليجلا ةحفص يف لاقم لوأ تیک ةماعلا ىف -

 ..يدأ تح لوأ تيتك ةريزجلا يف س

 , ,هجسوتلاو ۰ . میجشتلا مهم تل

 هم ةقيفيلا يصقتل داهتحالاو ۷ ةرباتلاو ريصلا میم تملعتو 3-2
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 ., .مهسفن ال ءایفوا مپ الو ها مهسفنال ءايفوأ ص 9

 ۳" مما ءابفوا اوناک

 .. ءایفوألا مه ءاملعلا

 .ءايفوألا اهاجرل اینم ءافو مه ةلودلا مرکت ناك مهتمأل ءافولا نم اومدق ام ردقیف -

 ..لاحر ةثالثل زئاوح ثالث تناکف _

 .اهتدام نم ريكأو .. ىمسأ ةزئاجلا ىنعم _

 00 اهم اتب ال ةلودلا نم ةيعاولاو ةيعاولا هناشل الا هذه تناکو ۳

 . .ملعلا موي هنأ 35

 ...اييقرو ةمألا مدقت وحن يوسلا میهلا وه ملعلا -

 ...ملعلاب مال ساقتو -

 ...ةييبحلا اندالب يف دوجولا حطس ىلع زري يملع زاجنا لکب انتحرف دست ام اذهو

 : هل و

 يذلا مرک الا كبرو أرقا « قلع نم ناسنالا قلخ « قلخ يذلا كبر مساب ارقا

 .«مظعلا هللا قدص» « معي مل ام ناسنالا ملع ه ملقلاب ملع

 نيديمحللا دمحم هه ۱4۰6/۱/۲۹ «يعوبسألا ضایرلا»

 ! ريبكلا حرفلاو ... داورلا ءالؤه

 .مهتايح يف مهمركت لود كانهو « مهليحر دعب اهئانبأ نم غباونلا مركت لود كانه

 لودلا ميركت وه لمجألاو عورألا نأ دقتعأ يئنكل « بولطم رمأ هيعونب مرکتلا اذهو

 ريدقت نم مهب طيحي ام ىدمب داورلا ءالؤه رعشيل « مهليحرق داورلا اهينانفو اهئابدأو اهئاهعل

 .ءافوو

 عقوم يف مهلعجتف ءايئانبأ نم غياونلا ةناكم فرعت ءميدقلا ذنم اهعبطب ةيفو ةمأ اننا

۰۹ 



 لات ل ارو ایام
 الما فر املا ياو رام

 يف ءانبلا مهرودل ابنم اریدقت مهتابح يف مهمرکتو ؛ةعيلطلاو ةوفصلا مهفصوب ةرادصلا

 .لضفألا وحن نطاولاو نطولا رييغن
 ءافولا يف انه دحتتو «ابب انربنشا ىتلا ةليصألا ىشلا زربأ ددصلا اذه يف نكتو

 ۱ . .جركتلاو ريدقتلاو ليمجلاب نافرعلاو

 :اهروطت ی ساقت لب ءابئانبأ ددعب ساقت ال ةميظعلا مألا نأ نظلا ربكأو

 ةدوج نم اهجاننا هيلإ لصو ام ىدمب اهسايفم نوكيو ءًافو ًابدأو ًاركفو ًاملعو ةراضح
 . نينانفو ءابدأو نيركفمو ءاملع نم نيغبانلا ددعبو ؛ حضنو

 بدألاو ركفلاو ملعلا ناسرف نم ًاريثك انتمأ بهو دق ىلاعتو هناحبس هنأ هلل دمحلاو
 تالاحم یتش 5 اخس ءاطع ~~ نومذقب !ولازامو 55 اوطعأ ن اییدحو اب دف نفلاو

 .ةساردلاو ثحبلاو عادبالا

 .انادحوو المع : ناسن الا ءانب وه هنم بعص الا ناف ءاعض المع

 ل ءةيصخشلا ءانب ةيلمع يف نانفلاو بيدألاو ماعلا رود لهاجتي نأ دحأل نكمي الو

 .اهروطتو اهوعو تاعمتجملا ةايح يب ةروطحو ةيمهأ نم اه

 ربعيو امثال امرکت مهمرکیو « مهب زتعیو هداورب رف نأ دیدنلا لیلا بجاو نمو

 راوشلا یقییو ؛دودح الب ىطعأو یحضو دهاج يذلا وه داورلا لیجف «هئافو نع مهل
 .هداور اهققح افثم لاب تاذ تازاجما ققحيل :بابشلا ماما اليوط

 لعاشلا ةلمح مهنأ ًارخف مهیفکیو ءانتايح قافآ يف ةخاش امش انداور يف ىرأ يلا
 .يناقثلا لیلا قیرط تءاضا ی

 ليجلا داور لوح يعوضوم ىلإ الخدم نوکتل ةماع ةمدقم اهلجسأ رطاوخلا هذه

 ةزئاج مهحنم ةبسانج ..سیمخ نب هللادبعو «رساجلا دمحو « يعابسلا دمحأ : ةثالثلا
 .بدألا يف ةيريدقتلا ةلودلا

 ًاعونتو ؛ جاتنإلا ي ةرازغ جم ءأيدأو ارکف : داورلا ءالؤه ءاطعل سرادلا مبتتشا لا
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 هيما

 ٠ .ةيؤرلا يف اقمعو ءعوضوملا يف

 بدالاو ةفللاو ركفلا 5 ليصالا راعملا ابيلع ماق يلا ةنيثملا ماعدلا اومضو دل

 .ةفاحصلاو ثارتلاو

 يف عئاورب ةيبرعلا ةبتكملا يرثأ ًادبدج اومدقف «تمصو قدصو ربصو ناميإب اولمع

 .ةملكلا تالاش نم رثک

 یوتسلا ىلع لب ؛بسحف يلحلا یوتسلا ىلع سیل ةيبدألا طاسوألا مهتفرعو

 .يلودلأ ىوتسملاو « يبرعلا

 .مهو مهبدأل ةلودلا نم ًاريدقت یپلا ةزئاحلا تعس امنإو ءقرئاخلا ىلإ اوعسب و

 لایجالا یرحا امو «ةکرابلا ضرالا هذه ىلع ايحت ةريثك ةلثمأ نم ةبيط هما مهنإ

 .مهب يدتقت نأ ةديدجلا

 بدألا يف ةيريدقتلا ةلودلا ةرئاج صيصختي ًاعنص تنسحا دق ةكلمملا تناك نو

 نم اضعب مدقأو .اهريوطتو ةزئاجلا ةرئاد عيسوت يف يبك لمألاف هه 5 ۱۳ ماع ةرم لوأل

 : ةلاتلا طاقنلا يف اهصخللأو «تاحارتقالا

 هةسلنطاو < بطلا تاالاعع 2 داوولل حنع :مولعلا يف هب ريد و رئاح سيصل 3

 .اهريغو :ءايميكلاو

 .ةيناسنإلا مولعلاو تاساردلا تالار يف حنع ؛ داور ةي ری دقت ةزئاج صیصخ 0

 .ةكلملا 5 نملا داور حد ؛نونفلا ف هب ریدمت ةرئاح یصیصح 5

 يقلا عادبالا تالش يف نیزرابلا نم بابشلل حنک «ةيعيجشت ةرئاج صيصخت ,

 .ةيدقنلاو ةيبدالا تاساردلاو ةمجرتلاو (ةيحرسملا «ةياورلا ءةيصقلا ةصقلا سشلا)

 ءبدألا يف ةيريدقتلا ةلودلا ةزئاجل ةماعلا ةنامألا مامأ اهعضأ ةحرتقم راكفأ ابن

 لمشتل هللا ءاش نإ مداقلا ماعلا يف ًاحارفأ حرفلا ودغب ىتح , ةساردو اتع ىقلت اهلعل

 نولي نيذلا بابشلا نم نيزرابلاو داورلا نيب عمجتو :نونفلاو مولعلاو بدألا ةزئاجلا
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 .دغلا ةقارشا

 مجحب مهل اهمدقأ .. سیمخ نیاو «ساج لاو « يعابسلا : ةلالثلا داورال ةئنهتلا یقبو
 .يبرعلا نطولا ىوتسم ىلع ريبكلا حرفلاو ؛يدوعسلا حرفلا

 شلش نمحرلا دبع ه۱4۰4/۱/۲۸ :ليجلاو

 : مهنع اولاق

 يركفلا عادبإلا مش بكوم
 كللملا ةلالح مامأ

 نم !ودفو نیلا ةيورعلا ءابدأ ةدو دم اهعرذأو ناضحألاب موبلا ضايرلا ليقتست

 ةريسم يعار هحتتفيو هفرشي يذلا نونفلاو بدألاو ركفلا سرع يف ةكراشملل مهناطوأ
 ..یدفلآ كيلملا ةلالج ةراشحلاو قرلا

 ايف حتفتتو عدبلا رکفلاو ىنعملاو ةملكلا ضایر ىلإ قحن مویلا ضايرلا لوحتتو

 نم اهتايح قبحر تنفآ يلا ةزاتملا ةوفصلا كلت اهماینح نيب لاتشو بحلاو ءاطعلا یاب

 ..ءايحإلاو ةايحلا ديفت يتلا ةليبنلا ةيماسلا يناعملا لجأ

 نيكرابمو نيئنهم يديألا ىلع اودشيل اوءاج نشو ًابيش ملقلا تالاجر دشتحمي مويلاف
 .يلاغلا اننطو 5 يالا حفلا اپ

 انتايح يف ةيريدقلا ةلودلا ةرئاج دوجوب رخفلا ىلإ انوعدت ةديدع بابسأ كانهو

 .ةيبدألاو ةبفاقثلا

 اها ىلع ةلالد غلبأ اذهو ةلودلا يف ةطلس ىلعأ نم ءىجي ميركتلا اذه نأ :الوأ
 .ةبيبحلا انتكلمم ةيبدألا ةريسملل ةعفرو ريخ نم هيف ام لكب كلملا ةلالج

 ةجرد ىلإ تلصو دق ةكلمملا يف ةيركفلاو ةيفاقثلا ةايحلاو بدألا نأ : يناثلا رمألاو

 .يناسنالا ركفلا تالا يف اوعدبآو طوشلا اولصاو نمل حرکت كانه حبصأو حوصضنلا
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 لوال دک تی نیزئافلا ىلإ ةرظنبو لايجألا ءافو يه اهتاذ دح يف ةرئاجلا نأ :ًاثلاث

 .. ةمقلا ىلإ اولصو فیکو .. مهلاعأ يه امو .. نوزئافلا مه نم يأرلا ةحص ةلهو

 ..فی رشتلاو مرکتلا !ذه اوقحتسا اذالو

 يعابسلا دمحا ةذائسألا

 هللادبع ذاتسألاو رساجلا دمح ذاتسألا هيليمز لثم فیرعتلا نع ينغ قومرم بيدأ وه

 .سیمح نب

 قحتلاو ه 1558 ماع ايف دلو ثيح ..ةمركملا ةكم يف تناك يعابسلا ةيادب

 هاطعأو .ًاديج نآرقلا ظفح لع بکنا دقو .كاذنآ ةدوجوملا ةريغصلا ةيلهألا اهسرادم

 ةغللا ةيصان كلمت ىتح ةعيفر ةيدأ ةكلمب هدمأو ةزاتم ةريخذ ميركلا نآرقلا ظفح

 . ةيبرعلا

 ثيح ملعتلا عاطق يف لمعلل لقتنا ةسردملا نم ماوعأ دعبف .. هتريس ةيادب ىلإ دوعت

 هذه يف رکيم لكشب ةيبدألا هلويم ترهظو «نيزئافلا راد» ةسردم يق اسردم لمع

 هذه ىلع لظو زاجحلا توص يف اهرشني تالاقملا نم تارذش بتكي أدبو .. ةلحرملا

 يف همجن ممل ذئدعب ابتاك هتاوطح لو أدب دقو ةديرجلا ريرحتل ايئر حبصأ ىتح لاحلا
 حرسم هام ًايمالسإ احرسم أشنأف .. هيدل بهاوملا نم ةعومجم تزربو .. ةيبدألا ةايحلا
 نكل لك اشملا نم ديدعلا هحاوو حرسلا نف وحن بهاولا عب مجش هنإ لب .. شيرف

 ماع ةيلاملا ةرازو يف أشتفم نيعو قيظولا لمعلا ىلإ لوحت نأ ثيل ام هنأ ريغ

 مش ۱ ۳۸۰ ماع ۷ یکی رق هل سس كلذك (ةوءانلا) قدی رج. سيسأتي ماقو ره ۲

 ..ه ۱۳۸۲ ماع یتح اهريرحتل ًاسيئر لظو

 قیرط يف ةمالع تحبصأ تافلؤم ةدع هملق عدبأ ةليوطلا ةيبدألا هتريسم لالخ يف

 .يدوعسلا بدألا
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 .ه ۱۳۹۹ ماع ةيناثلاو

 !اهنم یتش تاعوضوم لوانتت يلا بتكلا نم ديدع ىلإ ةفاضإلاب

 ره ۱۳۷۰ نا ةفسللف _

 باتکلا ةقدل اهسرادم يف فراعلا ةيريدم هتررق دقو .. ةيبرعلا ةءارقلا ملس -

 .ه۱۳۵۳ ماع نم ءادتبا تارم ةدع باتکلا اذه میطو میلعتلل هتیسالصو

 .ملعتلا ةصقل خيرات يهو لماز وبأ ناونعب ةصق -

 ته ۱۶۰۱ تلقو لاق

 .ه ۱8۰۲ ةيعاټجا ةروص .. يمايأ  ه ۱۳۷4  ینسلف باتک - لونج تايموي

 .ه ۱6۰۱ ماع هفلأ زاجحلا ندم يف ةيبعشلا لاثمألا _

 ةلاقلاو ةصقلاو حرسلا نيب ام هبهاوم ددعتو هعونتو يعابسلا دمحأ جاتنا ةرازغ نإ
 بدألاو نفلا عمتجي ام ًاردانو ةيصخشلا لماكتملا نانفلا بيدألا قمم هلعجت ةيعاجالا
 ..لاحلا اذه ةداير يف ةمداقلا لايجألل ةئيضم ةمالع يعابسلا دعي اذه .. دحاو لقع يف

 رماجلا دمح
 رساجلا دمح دلو .ةريزجلا ةمالع ةرابعب نرتقي نأ دب الف رساجلا دمح مسا انرکذ اذ

 بهذ مث خياشملا نم ددع دي ىلع ضايرلا يف سردو ه ۱۳۲۸ ماع دجنپ رسا ميلقإ يف
 يف اسردم نيع ه ۱۳6۴ ماع فو يمالسالا يدوعسلا دهعملاب ةساردلل ةمركملا ةكم ىلإ
 .ه۱۳۵۷ ماع ىتح ءاضقلا كلس يف مث .. عینی

 بيب اهكرت هنكل .. ةرهاقلا ةعماجي بادآلا ةيلك يب ةساردلا ه ۱۳۵۸ ماع لواحو
 .ةيناثلا ةماعلا برا فورظ

 ۱۳۷۲ ماع فو .يميلعتلا لقحلا يف بصانلا نم دیدعلا لغشو ةكلمملا ىلإ داعو

 تاونس ةتس يناوحم ةماعلا رودص دعب .ه ۱۳۸۹ ماع يف هنكل «ةماملا» ةديرج ردصأ
 .«برعلأا هلی ردصا
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 ثيح دجن يف ةعبطلا لاخدإ يف لضفلا رماجلا دمحم دوعي كلذ نم مهألا نكل
 ةماعلا راد» مساب دجن يف رشن راد لوأ سسأ اهدعبو مه ماع ةعبطملا تءاج

 .هرشنلاو ةمجرتلاو ثحبلل

 : هتاقلؤم مهأ

 .ه ۱۳۷۹ ماع ءازجا ةثالث يف - ًاعدق نيرحبلا  ةيقرشلا ةقطنملا _

 .ه ۱۳۸۶ ءازجأ ۳  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل يفارغجلا مجعلا

 .ه ۱۳۸۹ ماع ردص مضاولا دید يف هئاحيأو يرجما ىلع وبأ -

 ماع ةريزجلا ملاعمو جحلا قرطو كسانملا يف هتاباتكو ينرحلا قحسا وبأ مامإلا -
 .ه ۹

 .ةصاخخ تاعابطناو ةفارفح هرات تان عبني داب س

 .ه ۱۳۹۲ ماع ردص ةنیدلا خيرات يف لئاسر -

 ..ه ۱۳۷۳ ماع ردص ظاکع قوس ب

 .ه ۱۳۹۱ نارهزو دماغ ةارس يف

 .ه ۱۳۹۰ ماع ردص تادهاشمو صوصن .ةريزجلا برغ لاش يف

 .ه۱۳۸۸ خيراتلا راوطآ ربع ضايرلا ةنيدمو

 سيمخ نب هللادبع

 هللادبع ليصألا بدألاو يبعشلا ثارتلا قشاع جهوتلا رعاشلاو نكمتملا بيدألا وه

 ةيلك نم ةيلاعلا ةداهشلا ىلع لصحو ةيعردلا يساوض ي دلو سيم نب دمحم نبأ

 .ةمركملا ةكمب ةغللاو ةعب رشلا

 ةيبعلا ةغللاو ةعيرشلا ينيلكل اريدم حبصأ اهدعب يملعلا ءاسحألا دهم ريدم لمع

 ٤ ًاوضع مث تالصاوملا ةرازول اليكو مث ءاضقلا ةسائرإ ًاماع رم نبع م ضايرلاب

 .صضايرلا ةرامال ًاليكو مث ضايرلا ءایرهک ةكرش م ةرادا سل

 .دعاقتلل ليحأ نأ ىلإ اهب لظو ضايرلا هايم ةحلصل ًايئر حبصأ اهدعب

141 



 ةيعايجالا ةايحلا يف تاکراشم هل ةييدألا هبهاوم بناجي سيمخ نب هللادبع ذاتسألاو
 ماسو لانو نيطسلف يدهاجم ةدعاسم ةن يف وضعو ضايرلاب ربلا ةعيمجي وضع وهف

 .ةينيطسافلا ريرحتلا ةمظنم نم فرشلا

 هيلع ناو .نارتیم اسنرف سيئر نم سراف ةجرد نم فرشلا ماسو ىلع لصح هنا اك

 .ةفاقثلا ماسوب ةبيقروب بيبحلا يسنوتلا سيئرلا

 : هلايغأ مهأ

 :اهمعأ افلم ۱۲ ةيبرعلا ةبتكملل مدق

 .ةيبرعلا ةريزجلا يف يبعشلا بدألا
 .ءارجأ ۳ دراوشلا -

 ,زاجحلاو ةمامیا نيب زاجما
 .قشمد يف رهش -

 .(يبعش رعاش) يوالخلا دشار -

 .تیژلاو اندالب
 .رمسلا ثيداحأ نم ب

 .ةمايلا مجم

 مي داهج

 .ةضرعلا رعش . برا جیزاهآ س

 یدقلا لهاعلا نم مهزئاوج مالتساب نوفرشتب نيذلا ةئالثلا رابکلا انزابدأ مه ءالؤه
 .هللا هظفح دهف كلا

 دهف نب لصيف ريمألا يكلملا ومسلا بحاص نع يهف .. ًاريخأ ةملك ةن تناك ناو
 عقاو ىلإ اهجارخإو ةركفلا هذه قيقحت ليبس يف مزعو ةوقب لمع يذلا زيزعلا دبع نبأ

 يركفلا عادبالا نم ديزلا لذب ىلإ اعقادو ًازفاح .. ةيونعملا اهتميق يف ةزئاجلا ىقبتو
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 .نیدعاولا ءابدألل ًاعيجشتو ةقباسلا لايجألل ادیت

 ةقيمع ةسارد كانه نأ لصيف ريمألا ومس نلعأ دقف یرشبلا مهلق ءابدألا انبابش امأ

 ديعص ىلع ةقحاللاو ةقباسلا لايجألا انعمج دق نوكن اذبو مف ةيعيجشت ةزئاج ءاشنال

 مق .. ممقلا ءاقل وه دهف ىدفملا كلملا ةلالج هفرشب يذلا ءاعبرألا موي لافتحا نا

 يراضحلا هجولا اودهشيل اودفو نيذلا ينرعلا ملاعلا ءاجرأ عيمج نم بدألاو ركفلا

 .ةضضانلا اندالبل عصانلا

 9 ۳ ا هتطوو هيرب ۳ 0 ناسنالا ءانب يه ةريسملا نأ مهل اودكْ

 دحملا لمعلاو عدبملا رکفلا حور هدوست

 هللأ ءا نأ ةمداقلا | ماوعألاو ا ماعلا ی 4 لا مه لوقنو فویضلاو ممقلا

 فياخلا يلع هللا دبع هه ۱6۰/۱/۲۷ : ةريزجلا

 ! مهتقرع اك ةئالثلا ءابدألا

 أولضتحاف دالبلا هذه ةداق ابب نمآ ةيساسا ءىدابم نم قلطني ركفلل ةلودلا مركت

 مركت امدنع ةلودلا نأ كش الو .اع مهعافدو ةديقعتل میناضحا نیرکفلاو رکفلا

 .اهداور يف ۽ هلن .ةمألا مرکت يه ااف ركفلا

 ةرئاحلا هذه عيسوت وه نیلوژسلا نم هوجرأ يفلاف .ةزئاجلا هذه ةيسنلاب يبأر امآ

 ددع دوجوو اهقطانم دعابتو دالبلا ةعقر عاستال ًارظن .داور ةئالث نم رثكأل نوكت تبع

 .دالبلا يف ةيركفلا ةابحلا ومن يف اومهسأ نيذلا داورلا نم

 ًايلاط هلاذنآ تنکو ..ه ۷۳ مع ڏنم ييحصلا لمعلا ي تقراش دقل

 سيم نب هللادبع خيشلا يذاتسأ فارشإ تک ءاسحالاب يملعلا دهعل اب
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 ةديرج ىلإ تلوحت يتلا «يبرعلا جيلخلا» ةلحم تردصأ ه ۱۳۷4 ماع فو
 ثيح ه ٠۱۳۸١ ماع ىلإ رودصلا يف ترمتساو ربخلا ةئيدم اهرقم ةيعوبسأ

 ةصرف ةفاحصلاب يلمع لالخ يل تحيتا دقو «ةيفحصلا تاسسؤملا ماظن ردص

 .داورلا ءالؤب تل نأ

 هيف ًابلاط تنك امدنع يملعلا دهعملل ًاريدم ناك سيمح نب هللادبع خبشلا ذاتسألاف
 مهعفدو ميم دحاو انأو ؛كلاذنآ بابشلا ءابدالا نم ريثك عيجشت يف لوألا لضفلا هلو

 ردصي مل نو اهيف ةمهاسملا فرش يل ناك «رجه» مهاب ةلمم رادصإ ىلع لمعو .ةباتكلل

 ءرعاشو ؛يبعشلا بدالا داور نم دئار سیمخ نب ذاتسالاو .دحاو ددع ىوس اهم

 نم ىح ال ًاقطان ارث هل ىرن نيدايلا هذه نم نادبم لك ينف ينحصو «رضاعو
 ۱ .ةرک اذلا

 يف دقع يذلا عبارلا بدألا رمتؤم يف ةرم لوأل هب تيقتلا .يعابسلا دمحأ ذاتسألاو

 خألا هيف تدجوف .ةفرعملا رصاوأ تدطوت ءاقللا كلذ نمو ..۱۳۷۸ ماع تبوكلا

 ام ناو .ةيفحص ةسردم هربتعأ لازأ الو تنكو .نسلا قراف مغر .ليمزلاو قيدصلاو
 ؛دارقألا ةفاحص تفاحصلا اورصاع نيذلا نيدهاجملا فاصم يف هلعج بدألل همدق

 .تایناکمالا ةلقو شيعلا فظش نم اميرتي ناك امو .قاشمو بعاتم نم امف امو كاذنا

 ناك ثيح .را نرل اه هب يتفرعم ناف ءرساجلا دمح خيشلا ذاتسألا امآ
 حصتلاو يارلاو ةروشلاب يندميف .رم نم يلع لكشي ناك ام لك يف يل عجرملا
 جب أ ةدب رج عبطب ةداءدعتسإ ىدبأ ادل مرکلا هفقوع ناک مث داشرالاو

 صضعب یبضرقب نایحالا نم ريثك ي ناكو .ةفلكتلا رعسب «ةماعلا» عیاطم ؛ ينرعلا

 .جاتحا نيح د ها

 نم قلطنیس هنأل رعؤي نلو مدقب نأ داورلا ءالژف ةبسنلاب يبأر ناف قلطنملا اذه نمو
 .ةفطاعلا

 صيصتمل ةيحان نمو كلذ نم رثک | نوقحتس 1 یو ةمقلا ي كلذ مغر مهف كلذ عمو
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 ثدحي ام نأل خويشلل الو بابشلل ةزئاج صیصخت ذبحأ ال انآف بابشلا ءابدألل ةزئاج

 ةبسنلاب امأ .مرکتلا نوقحتسی ةئالثلا ءالؤهو .مرکت وه امنإو .ةرئاج حنم سیل نآلا

 يف :جاتنإ نسحأل ةبونس ةزئاج لمعت يأ «ديجلا لمعلل ةزئاج صیصخت نکمیف بابشلا
 كلذ ناف .خلا .. حرسلا يف ؛ مسرلا يف «ةصقلا يف « خيراتلا يف .ثحبلا يف هرعشلا

 قيرط نع ةديج لاعأ ميدقت ىلإ بابشلا نينانفلاو نيركفلاو ءابدألل ًاعفد نوكيس

 .سفاتتلا

 طابشلا هللا دبع ه ۱۰/۱/۲۷ : ةعماجلا ةلاسرب

 ةلودلا ةزئاجو ةئالثلا ءابدألا

 ةرشابم ةينثلا ةيلاعلا برحلا تلت يتلا يهو لورتبلا روهظ دعب ام ةرتف نأ كش ال

 اعباط ةيرکفلا انتايح تذفتا دقل :ةيبدألا انتايح يف ةيسيئرلا راهدزالا تارتف یدحا ربتعت

 رهظ رصم نف ىرخألا ةيرعلا دالبلا يف رهظ ام وحن ىلع نوبعوسوم ءابدأ رهظو ًاديدج
 ةبوتكم راثآو ددعتس جاتنإ مهل ءالؤه لجو مهريغو تايزلاو نيسح هطو ينزالاو داقعلا
 بتكيو ًارعش بتكي ءالؤه نم بيدألا ىرت تنأف «ثحبو ةصقو ةلاقمو رنو رعش نم

 ةفاقثلا مث ةيوقللا ةفاقثلا ىلإ هجتي لب كلذب ينتكي الو ًايضيرات وأ يبدأ اتم بتكيو ةلاقم
 كلتو ءيعوسوملا بدالا ىلإ سانلا برقا مه ةداع داورلا نا ىلع لدي ام ةيمالسالا

 ..ىرخألا دالبلا نع فلتخت ال يللا انبدأ يف اهدجن ةرهاظ

 [ تاعماخا ءاشنا دعب ام ةلحرم]

 تاعماجلا ءاشنإ دعب ام ةلحرم يهو كلذ دعب تءاج يتلا ةلحرملا نأ يعيبطلا نمو

 راكفأب هدادمإو بدألا ىوتسم عفر يف تدعاس دق م ۱۹۵۷  ه ۱۳۷۷ ماع نم ءادئبا

 هذه نكت مل نكل .یرخألا تافاقثلاب هلاکتحالا ةجيتن ةثدحتسم تاعلطتو ةديدج

 دجن كلذ مغر انلزامو «ةيعوسوملاو ةزازغلاو ةوقلا نم ةقباسلا ةلحرملا ىوتسم يف ةلحرلا
 تامس ايف سيل تاسارد نوبتكب نيجرختملا وأ ةعماجلا ىلإ نیبصتلا باتكلا ضعب
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 ىلع لوصحلل ةبغرلا عفادی بتكت لئاسرلا هذه ضعب نآو امس ال يوقلا ددجتلا ثحبلا
 اهوبتك يتلا تاساردلا ىوتسم طوبه ىلإ ىدأ مفاد وهو ءبسحف ىلعا ةيعماج ةجرد
 اهب لان يتلا هتلاسر ىلع رصتقاو اقالطا ايش بتکب مل نم نييعماجلا ءالؤه نيب نم لب

 .ةيملعلا ةجردلا

 ايلا يف مهس مل ثيح ًاريثأت لقأو ةيلاعف لقأ تاعماجلا دعب ام ليج ناك انه نمو
 ىلع نوحلب نيذلا كئلوأ ىتحو .. ةضيرعلا هتدعاقو ةيعوسوملا هتميق هل جاتنإب ةيبدألا
 ةلاقم وه هب اوفرع ام نأ دجن بسانلا ناکلا ةيمويلا ةفاحصلا مهل ءيبت نم ميئامسأ روهظ
 لينل مهلهؤي ال هلك اذه اعبطو ثيدحلا رعشلا نم ةديصق وأ ةروئيم. ةصق وا ةيعوبسأ
 نيترتف نآلا شيعت رعت يأ ةيبدألا انئايح نآ معن نأ يغيني يغبني هنأ ىلع .. ةلماكتم ةيغوسوم هفاقت

 قیرطلا اهسفنل ل ددمتو اهبئاوش نم صاختنتل فاما ةرتشب ةقيقح ا يف رع اعا نیتضفانتم

 نيدذه ءارا نب قفوت نأ عيطتست ةيدالا ةيدنألا تناك نا يردأ الو .. حضاولا قر

 ةفاقث قلمعو ثارلا ءايحإال بسانملا طيطخسلا ت تعضو اذإ كلذ عيطتست اهظأو ن

 ره كلذ .. ًاضعب اهضعب يذغب اهنيب ايف لماکتت ةيبدأ دفاور داجیاو ةناجتم ةيرع
 اهريثي تاضقانتم يف اهعوقو ببسب نالا ىتح هب هب مقت مل رود وهو دقتعا ام ىلع اهرود
 ةفاقثلا نم ديفتسي نأ عيطتسي بابشلا ليج نإ ديدحلا ليجلا ءابدأ نم بابشلا ضعب

 ةيركفلا هتايح يف ًاقيمع ًاريغت ثدحي نأ عيطتسيو طفلا دعب ام ليج ىدل ةيعوسولا
 ةفاقثلاو يركفلا ومسلا وحن هقيرط كرديو هتميقو ةماعلا همیهافم هلالخ نم ددحي
 ..طفتلا دعب ام ليج نيبو هنيب ةقالعلا دطوي نأ عاطتسا أذإ ةيمانلا ةددجنملا

 [ ةتالعلا داورلا]

 داورلا نم ةثالث نع ةباتكلاب همويلا» ةديرحب يبدألا مسقلا روح ينأجاف دقف دعبو
 كرت ثيح هبلط يف اجرك ناك دقو «بدألا يف ةيريدقتلا ةلودلا ةرئاج لينل اوریتخا نيذلا
 لياحت 32 ةباتكلا تناك ءاوس داورلا ءالؤه نع اهتكأس يلا ةيبدألا ةداملا رابتعا يل

 ةزئاجلا نع يصخشلا يعابطنا نع وأ هيف اوشاع يذلا رصعلا نع ةباتكلا وأ مپیدآ
 اذه رشن لبق هب تفلبآ ینأو ةصاخ «ثحبلا بناوج لک لثمت ال هذه يتلاقم نأ دقتعأ
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 یدمو ءابدألا ءالؤه ةايح ىلع ءوضلا ضعب ةلاقلل هذه قلت نأ لمآو دحاو مویب لالا

 ..ليحلا اذه ءانبأل هومدق ام

 [ يعاسيسلا دمحإ]

 اندالب يف رکفلاو بدألل خرؤت انیحف يعابسلا دمحأ ذاتسألا وه داورلا ءالوه لوأو
 ذاتسالا مهيب نمو :رایضتا اذه يف ةزربملا ةعماللا ءاسألا نم ةعومجم نهذلا ىلإ ردابتي

 ةیبد الا هاطخ هب تدتماف لوألا افوصف ذنم ةيبدالا ةكرحلا شياع يذلا يعابسلا دمحأ

 ىلإ ةقداصلا اهتوعدو قيمعلا اثحببو .. رخاسلا اهبولساب ماعلا ةحضاو ةيصخش ودييل

 فلا ررحتلا

 ةسردملاب قحتلا ةيئادتبالا هتسارد دعبو ه ۱۳۲۴ ماع ةمركملا ةكم يف يعابلا دلو

 .يشافا دهعلا ي تئشنا ةيرصع ةسردم يهو ٠ ةيقارلا

 نود ةساردلا كرت ىلإ رطضا ىتح ةرهاق فورظ هيلع تبلاكت دقو «هنطو ىلإ 0

 هسفنل نوكي نأ عالطالل هبحو ةبستكملا هتفاقثب عاطتسا هنكلو ,ةيوناثلا ةلحرملا مب

 رجهلا ءايدأ جاتنا ةءارق ىلإ هجاو ةءارقلا ىلع کناف ةماعلا فراعلا نم ةمخض 3

 .. قالطنالاو ررحتلا مباطب هبولسأ عبطناف r دي دحتلا باتک اهس الو ربعمو ماشلاو

 سرادلا ضعب يف اذاتسا كاذکو ميركلا نارقل نارقلا ظيفحتل اسردم ةيلمعلا هتايح أ

 نمزلا نم ةرتف «زاجحلا توص» ريرحت سأرتو ؛ نیرتافلا راد ةسردم ًاريدم مث ةيريضحتلا

 اراد سس سسا مث ةيلاملا ةرازوب شيتفتلا فئاظو ىدحإل لفتناف ةيموكحلا ةفيظولا ىلإ هجتاو

 دعبو تاونس ةدع ترمتسا يلا ؛ةودنلا» ةدي رج سساو «مرگا ةعیطم» اهامس ةعابطلل

 ابنکلو تاونس ةدع رودصلا يف تضمو هسفنل «شيرق» ةلجم ردصأ فحصلا جامدا

 ةيفحصلا ةودنلا ةسسؤم يف وضع مويلا وهو ةيفحصلا تاسسؤملا ماظن رودص دعب تيغلأ

 .ةمركملا ةكمب

 ايس الو ةيبدألا ةباتكلا سرام خرؤمو يصصقو بتاك هجاتنإ عقاو نم يعابسلاو

 يشو قاصتلالا دشأ هب قصتليو هروصب عمتجما ىلإ هجتاو هتايحاتتفاو ةيفحصلا هتالاقمب
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 ضعب روصب هتاباتک ضعب يف ةيرخسلا ىلإ هجتاو «هريغ نع هزيغ داكن ةديرف ةمس
 يرصملا بناکلا ينزاملا عم يتلب وهو « هتشيعم طاغأو هتايح تالوحنو حمتجلا تایصخش
 ةر ةفاحصلا ةلوازم نع يعابسلا بستکا دقلو .. عذاللا هدقنو هتيرخسب فورعلا

 .ةفاحصلا خیشب هبقلي نأ ىلإ مهضعب عفد ام ةريبك

 ةلبط شيرقو ةودنلاو زاجحلا توص تالحم يف ريرحتلا لاعال هتلوازم نأ كش الو
 يف ديقعتلا نم ايلا هبولسأ ءاجف .هملق ىلعو هتيصخش ىلع سكعنا ةيضالا تاونسلا
 داورلا رصعلا باتك هيلع جرد يذلا ينحصلا بولسألا وهو هتادرفمو هيناعم
 رابتخا يف رعقتلا مدعو بولسألا ةطاسبو ةلوهسلا ةعرت نم هيلع لمتشي امب ةيبرعلا
 .تالكلا

 باتک اهمهأ لعل ةلودلا ةزئاج لينل هتلهأ ةماه تايلوأ هرمع يف هللا دما انبتاكلو
 يلا ۵ ذر ةصق ابس الو ةصقلل هتباتک مث داقتلا نم ربثك هب داشأ يذلا «ةكم خیرا

 ايف رب يلا يهو ةيفحصل ةيفحصلا هتهاسم ؛ذکو ید يزاجحلا بدألا يف ةصق لوأ ريتعت

 .ءابدألا نم هيرصاعم

 [ رسابطا دمح |

 .. اجو حصو بتاک رساجلا دمح خیشلا وه ةلودلا ةرئاج نيرئافلا نم يلاثلاو
 هتيذتجاف ةيبرعلا ةريزحلا بلق دمت يف أشنو دلو ةيبرعلا ةريزحلا يف ركفلا داور نم ربتعب

 ..مربلا اهرامث فطقن يتلا ةيركفلا ةضبنلل نيدهمملا نم ناكف اهلاعم فشتسيل

 اغالکو ثحيلا بح يف ناونص «برعلا ةريزج ةفص» بحابص ينادمشا عم وهو
 هفاسم خيراتلا نم عیفر طبخ اب نكلو نايعو ةدهاشم نع نابتكي ةريزجلا هله نم
 .ةنس فلأ نم رثكأ

 هسفن دجوف ةريزجلا هذه ملاعم هنهذ يف تحتفت ىتح هتسارد می دمح خيشلا دكي مل
 هنطو نع اوبنک نيذلا مالعالا كئلوأ شقانب ةيفارغجلاو ةيخيراتلا ثوحبلا ىلإ هجتب
 ةعلاطملا ةرتف دعب نهرب دقلو .. ينادمحلا ادع ايف ةياور نع وأ .. دعب نع بتك مهلجو
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 ةرف سپردتلا لوازو يارغا ثحبلا لاحم ی حضاو قوفت ىلع تاونس ترمتسا يلا

 يف ةيوغللا عماحملا ةبوضعل هتلهأ ةيوغل ةفاقث ةصاخلا هتفاقث ىلإ مهي ناكف نمزلا نم

 اشناو «ةماعلاو ةلحم ردصا ثيح دجن يف ةفاحصلا داور نم وهو قشمدو ةرهاقلاو دادغب

 ةريزجلا ءاحنأ مظعم دمح خيشلا فاط « نمزلا نم ةرتف ابيلع فرشأ ضابرلا يف عباطم

 ضايرلا ي ماقلا هب رفتساو عبنيو زاجحلا نكس ابك نمزلا نم ةرتف ةيقرشلا ةقطنملا نكسو

 .. هةمجرتلاو رشنلاو ثحبلل ةماعلا راد» هفنل أثنأ تاسسؤملا ماظن رودص دعبو ..

 هذه تاحفص یلعو مهخيراتو ميباداو برعلا ثارثب ىنعت يهو «برعلا» ةلح ردصأو

 هتاشقانمو هعسد هثاعأو ًاريزغ هجاتنإ ناكف ةيفيراتلاو ةيوغللا رسالا ةيرقبع تقفدت ةلحلا

 باسنألاو ايقارغحلا لاحم يف يميداكألا يملعلا ثحبلا راطإ نع حرخت ال يهو ةعسار
 .ةغللاو

 مكف بتكلا قيقحت يهو ةفاحصلاو ةباتكلا ادع رساجلا ابب زانع یرخآ ةرهاظ كانهو

 لودلاو ناريإو ايكرت يو قارعلاو رصمو ماشلا يف بتكلا رودو تاعماجلا ىلإ لاحرلا دش

 نيصتخملا ىدل اقوم اعجرم - برعلا  ةلمم تحبصا ىتح بقنيو قفحيو فی ةيبروألا

 .هتاقيقحتو هئاحبأ جئاتن ًاعابت اهيف رشني ثيح نيقرشتسملا ىدلو يملعلا ثحبلا يف

 ةديصق يساسلا ذاتسألا هل رشن دقو ًارعاش ةيبدألا هتايح ةيادب يف رساجلا خيشلا ناكو

 ..ه ۱۳۹۵ ماع عوبطلا ؛يزاجحلا باشلا مالقأ نم تاثفن» هباتك يف ةدحاو

 هتوعد ربتعتو باسنألاو ايفارفجلاو ةفللا اهيفف ةعونتم اهدجن رساجلا راثآ لحن انيحو

 رساجلاو - ةرمشلا ةكرابملا ةبيطلا دوهجلا ىدحإ ةيدوعسلا ةيبرعلا دالبلل يفارغحلا مجعملل

 نم هيديرمو هذیمالت ام لطحتي ةقفدتم ةيدالا هراثآ تلازامو هدهج رامن مويلا فطقب

 نم هنيبو ينيب عقو ام مغر مرکلا انخيش نع تاعابطنالا هذه لوقأ :ليجلا اذه ءانبأ

 نع ردص يذلا همجعمل دقن نم «ةيبرعلا ةلحا» يف هتبتك ام رثأ ىلع تالداحمو تاشقانم

 ..هتفاخ نسحأو هرمع يف هللا دمأ ةيقرشلا ةقطنملا

 خيراتلاو قحلل ةيصخشلا فطاوعلا نم ةدرحم افرقآ ىح ةداهش كلت



 .[ سیمخ نب هللادبع ]

 ةقبط نم وهو سیمحن نب هللادبع ذاتسألا ثحابلا رعاشلا بیدالا وع ءالؤه ثلاثو
 هلهأ هيف شیب نطو ف را اعلا نع ثحبت رکفلا داهجو ما داهجم ترثأتسا
 دقل . . مهدادجأو مهاب ثارث نيبو مهنيب ةقالعلا تداس يتلا ةعيطقل ةعبطقل رثآ ۱ ند رخل

 ساتلا یلعرشنی هب اذاو رمثت هدرهخ !داف ةميطقلا هذه ردصتب سيمخ نبا ذاتسألا ذح

 .«ةريزجلا» ةلحم ربنم ىلع ةغللاو ةفاقثلاو ثحبلا لاجرل ةديدج ةيح ةروص

 5 ةياتكلاو ةعارلا ءىدابم ملعتو ره ۱۳۳۹ ماع ةيعردلا ةدلب هللادبع ذاتسالا دلو

 لصحو فثاطلاب دیحوتلا راد ةسردع ىلا ره ۱۳۲ ماع يو  هتدلب صاح باتک

 .ةعب رشلاو ةغللا ةيلك يب اهتداهش ىلع

 دقف طابتغالاو رخفلا نم ديزمب رادلا هذه رک ذي اندالي يف ةيركفلا ةكرحلل خرؤملاو

 ةعيلطلا امس الو ليجلا ءابدأ نم ريثك ايف جرخت اندالب يف ةيفاقثلا ملاعملا ىدحإ تناك
 من

 ةعلاطلاب اهاع هنکلو ةباتکلاو تحبلث هلهؤت ةيوغللا سیمخ نبا ةفاقث تناك دقلو

 لوألا هلمع هل حانآ اک ثيدحلا وأ ميدقلا يف ناك ءاوس يبدأ جاتنإ نم ردصب ام ةعباتمو
 دلا ٠ يدان دهش دقو ةباطخلا ايف لوازي ةردان ةصرف يملعلا ءاسحالا دهمل ريدمك

 ىلع هف اشا ءانثأ تردص يلا هرجها ةلمج تناك اک ةيهأ اذ ثاشقانمو تارضاع

 يملا ار ةعيرشلا ييلك ايم هلع ل جا ؛ثحبلاو هک أ ريم ت ا

 ىلإ ةفاضإلاب تالحرلا بک نم وهو ؛قشعد يف رهش» هجاتنا ريك اوہ نم فرعأو

 يبعشلا بدألاب ةيانعلا نأ .. هركف قمعو هعاب لوط ىلع لدت ةقثوم ةسارد وهو ؛برعلا
 ةرورض اكل لؤاستلا ىلإ وعدي رمأ ىحصفلا ةيبرعلا يف ةيوغللا هتفاقثب فورعم لجر نم

 هناويد عبط دقو هيف لقم هنكل رعشلا مظن «ثحابو رعاش باك هللاديع ذاتسألاو
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 نب هللادبع ذاتسالا ردصأ انيح ةيبدألا هتايح لهتسم يف رعشلاب فرعي ملو .تاونس دنم
 - يهقفلا جهلا وه رعشلا يف سیمخ نبا جينمو «نورصامملا دجن ءارعش» هياتك سيردإ

 نسحو ظفللا ةلازحي زاتعو تابسانلا يف هرعش بلغأو ةغايصلا ثيحح نم - يديلقتا
 هتاعلاطم يف ةغللا ةمنأ رثكأ ىلع هذملتتو ةيبدألا هتفاقث ىلإ كلذ عجرم لعلو كبسلا

 ..ةيوغللاو ةيبدألا
 نم - ةماعلا مجعم - هباتكر تعي كلذلو يفارغجلا قيقحتلاب ةبانع هللادبع ذاتسأللو

 هتاساردو هئاحبأو هتالاقم لثمت اک .. اندالب نم يلاغلا ءزجلا اذه نع اهقثوأو عجارملا قدأ

 رارغ ىلع اهعمج ول اذبحو هخیبو هتايح نع ةقرشم ةروص تالحلاو فحصلا يف ةعزولا

 ..مهريغو نيمأ دمحأو .. داقعلا هلعف ام

 كلذ نمو ةكلمملا اهيف لثم ةييدأ تارمتؤم ةدع يف سيمح نبا ذاتسألا كراش دقلو

 .فرتف ذنم ةيوغللا عماحلا دحأ ةيوضعل ريتخا دقو رعشلا تارمتؤمو برعلا ءابدألا تارتؤم

 كلملا ةعماج يف رضاحيل ةقطنملا راز اهیح مامدلاب نيتنس ذنم ةرم رحنآ هب تيفتلا دقو

 : الئاق الاؤس يلإ هجو دقو لصيف

 يذلا ىلإ» ةادهم «یضور يف انأ» اهتيمس ةيرعش ةديصقب هيلع تددرف ؟مثنأ نياد

 ١ : امو «يلأس

 ديشأو يدب نم بحلا سرغأ ديعب بيرق يتضور يف انأ
 ديمتف انرعشب یهابتت  ىوشن ةثيضلا ةمجنلا بقرأ

 ديلو دعب وهو هاتفرع دق بابش خرش حاشکلا يف ىرأو

 ةليضفلا ةرصن مهملق لعو قحلا ةملك مهناسل ىلع لعجو ًاعيمج انئابدأ يف هللا كراب

 ام حالصإلا الإ ديرأ نإإ» ىلاعت هللا لوق نم ًاقالطنا حالصإلا قيرط ىلع مهتبثو

 ددجتب ءاقل ىلإ و .. معلا لهأ مركتو ءايدألا ردقن يتلا ةزيزعلا انتكلمم يف هللا كرابو

 ..بدالا يف ةيريدقتلا ةلودلا زئاوج عم ماع لك

 ديبعلا ميركلا دبع نب نمحرلا دبع ۱8۰4/۱/۲۷ :مويلاب
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 داورلا بدأ يف ةيلالقتسالاو هیجوتلا حمالم

 ميدل حلاو ریکفتلا جهانمو تایصوصخر فقاول ضرع

 مهیدأ نع ثدحتت «هذهك ةلاقم مییقت نل  نيعمتجم  ةلالثلا ءالؤه نأ قئأ
 يلا ةيسانلا اکو ۳ مهتفاومو تب رکفلا مہا ءاطعو ابا ی مهمو ؛ مهرکفو

 «ثحبلا تنع نم ففختنو ءىزتج نأ  ةفاحصلا باتک نحن س انیلع تضرف

 اذهب نحو :بدالا تاحفص اهرشنت نأ تداتعا يلا ةريغصلا تالاقملا هذه. «هتفلکو

 «هتقشل نعذن نأو «هيلع دوعتن نأ بحي يذلا يملعلا ثحبلا جهنم نع ءىراقلاب دعتبن

 .فشكلاو ءاصقتسالا نم هيف امو

 ىدصت نم نأش امنإو .. ىلجع ةلاقم بناک اهفشكي نل  ًالثم  رساحلا ةيصخشف
 «هرابختأ ةفرعمو «هلاعأ ةءارقو .ذاتسألا عم ةسلاحماب ًارفاو ادادعتسا كللذل دعتسي نأ هل

 ءابدألا يئالمز نم هيلإ حمطأ ام كلذو .. هتافارتعا ةباتكو ءةميدقلا هتالاقم ةعجارمو

 .هاروتکدلا وأ ريتسجاملا ةلاسرل ًاعوضوم هولوانتي نأ ةيلاعلا ةساردلا ىلع نيلبقملا نابشلا

 ةددعتم ةيصخشلا كلت تناك نا  ةيصخشلا نم أدحاو ًابناج نولوانتي اندلب ريغ يف
 نم تتقت امو فیف ةرثادلا ءارآلا رصحو ؛هتدام عمج متي ىتح «ثحبلاب هنوقرطبو -

 ركذتأ - الثم .. طقف ًادحاو المع نولوانتي وأ ! !عوضولا لوح رودي ام كلذ یوس
 .. سيرد! فسوب اتك يتلا «ریفارفلا» ةيحرسم يف رضحت ةيلاع ةلاسر نأ تأرق يننأ

 , ظوفحم بيجنل «ةيئالثلا» يف رضع ىرخا ةلاسرو

 حيتبو «نيعلا مامأ ةددحم ةعساو ةحاسم بيدألا يطعب قيقدلا صصختلا اذهو

 .ةيعاولا ةروصحملا ةءارقلا نسحم نأ تحابلل

 مث ةروصلا لمتكت ىتح مهلعو مهل أرقنو .. انسفنأ نم انءابدأ فصن ال انل ام نذإ

 هشيعن يذلا فقوملاو خبراتلا ةيلوئسم لمعلا كلذ سيلا .. ةيلاتلا لايجألا مامآ اهعضن
 عضاولا ۳۹ دات و عینصلا نسحيف نطلا سدي يذلا لیلا ينايسف ؛ لعفن 3 لاو ..

 ,اهلضفب فارتعالاو اهتسارد ديعي مث .. اهانلهج ىلا

AY 



 ًانمؤم جوهألا ءادتقالاو «ةيمنصلا» ضفر لصاو يذلا بابشلا دحأ ينال كلذ لوقا

 نم يضالا ليجلا اهشياعي مل ةلئسأو تالاكشإ همامأو «هئاحومطو هعلطن ليج لكل نأ

 داورلا

 ءالولاو لصاوتلا نم عئارلا رسا كلذل فسن ابنآ ىلإ ةوعدلا هذه مهفت الكو

 نحن اه .. انيركفمو انئابدأ نم اناشمو انتذئاسأ نيبو اتنيب لضفلاب فارتعالاو ةبحلاو
 انفكأ ءلع قفصت - بدألا لئاسم يف رظنلا تاهجو فالتخا ىلع - بابشلا عيمج
 ةبسانم يف لوقنل .. ءالؤه دهج مامأ  ةبهرلا انؤلمت - فقنو .. ءاطعلاو ةدايرلا ميركتل

 رشتلا لئاسو حشو ءديلا تاذ ةلق ىلع دهجلا متلصاو نأ مكل . ارکش ءةدلاخ

 لهأ تفرع نأ اركش .. ةديشرلا ةموكحلل لوقن مث .. يأرلا ثب ةبوعصو «ةساردلاو
 ! ..مهصاخشأب لافتحالاو ميركتلا نم هنوقحتسي ام مهتحتمو «لضفلا

 نينسلا لمح مهبعتأو .دکلا مهايعأ دقو .. نينسلا ةدتاسألا ةثالثلا ءالؤبب ينأكلو

 کش ةدبصق لک لإ عمسلا ةفهرم مهناذآ دتكو « مهعمتح ىلع ديدج نم مهمولق حتفتت

 نوژلتعو ءوهزلاب نورعشیف .. فقولا ةبالصو «هتوقو «جاتنلا نسج فارتعا ةملكو
 .اروبح ,۲٩

 ةيناح ةسسهو «هافو ةسل ىلإ جاتحي  هقاعأ يف  ًالفط ىقبي .. ربك اهم .. ناسنإلا
 «نائعلا هقطاوعل عديف «هبلق يف هناكم فرعيل ءىراق نم ؛برقم نم «قیدص نع

 مک اهب ىلستب ةريغص ةبعل هبلإ مدقت انيح ريغصلا لفطلا میارآ .. ةضايف ةشايج قلطنتل

 !! . هم تطنق نيح ًاسئابو مور نوكي مكو - ءاشتالاو حرفلا هلخادب

 انتجاحم ًالافطأ ةيأبنلا یو .. انئافصو انئاقنب .. ًالافطأ انك ةيادبلا يف .. كلذك نحن

 هنوك نع لصفتب ال هلمحم يف ناسنالا ناكل .. ليمجلاب فارتعالاو :نانحلا اذه ىلإ

 تابغرو «لجر ججأت هبلق يف لمحي اجر ناک ول ىتح هلخاد نم وهف ةدحاو ةمحل
 ! !ةأرمأ ءاشتناو :لفط

 ةنسلا يف قوفتلا ةداهش لمح هيبأ ىلإ هيف مدق يذلا مويلا كلذ مكدحأ ركذتي له

 ةرابع ىلع هيتيع بألا يلي نأ ىلإ جاتحي .. ةيئادتبالا ةلحرلا نم ةسماخللا وأ ةعبارلا

AY 



 فظهلا تالکلا طوقس راظتنا يف یقییو (ريدقتلا) ىلإ هني نأ یسی ال مث «حجان»

 ةسردلا ىلإ ةدوع قابسلا تاوطح مث ! ! يناحلا بألا نم قیفوتلاب ةحيدملا تارابعلاو

 ! ! حرفلا تایسقو ينابتلا نم دعب ينب ام ىقلتيو ءفصلا يف ءالمزلا اهاريل

 لپ ! !ةخوخیشلا نس يف ىتح اندراطت ءانقحالت ءافولا ىلا ةجاحلا هذه ىرن ال اذا

 روعشلاو « سأيلا رطاوخ نم نسلا جلاخي الل .. قحأو ىلوأ نسلا اذه يف ابن يلإ ليخي ..
 !..ءاهنالاو «يشالتلاب

 بابشلا حضني .. هيتحار ىلع ريبعلا نم ًائيشو «درولا ليلكإ هيدي يف عضن نيح نحن

 يلا .. رونلا ن نئادم حتف نم مدق هنأكل راصتنالا حاشو يسکيو ؛هيدرب يف ديدج نم

 فيصلا تالوليقو ؛ءاتشلا يلايل فيصرلا ىلع ماقأ حرخ نيحو .. دحأ هب رعشي مو اهجلو
 ! .نيح دعب هلوح نع هب سجا ېتح ..

 !؟وه نم .. رساجللا

 ةءارق مث , مهراثاو « مهخيرات لوح تاشاقنو «ةثالثلا داورلا عب ةليوط تاسلج دعب

 زاهج تقوت رسالا ثدحت نيحف . , تاباجإ نع ثحبت ةلئسأ يتمم ساھ . , مهاعأ ضعبل

 عمأ بصتتم انأو « طقف رودب وه ينب .. اأ تفقوتو .. هلمحأ يذلا يعاذالا ل اس

 نس لصو فيك .. لوألا هتايإدب نع ثدحت نيح هنمأ ارج ترص . . ينم ةحراج لكب |

 ] ! تارم عبرأ هربف رفح ىتح هل ضرما ةدراطم مث ! !دحاو فرح قطب لو ةعبارلا

 ! !دعب يللا غاب ملو «همأو هوبأ تام فيك

 یوس قلخم هلوح ام لك .. لفطلا اذه حومط مدخي هجوت ىلإ رشي ال هلوح عمتجما
 داهزلا صصقب مهنواسيو ظعاولا سانلا ىلع نوقلب ءنيدلا ءاملع سلاجمو «بیتاتکلا
 ىلإ يشمل باداک «ضئارفلا مولعو « هقفلا ماكحأ نم ءيشب كلذ نوطلخيو نیلاصلاو
 !نيحيحصلا ثیداحا ضعي ظفحو ؛ةالصلا

 لازام وهو «میدقلا بدألا ناولأ نم هدي تحت ام ىلع بكتب يذلا كلذ وه مث

 ظفحو ءهماقم (4۳) يريرحلا تاماقم ظفحو «نايح يال تارماسلا ارقيف ءاثدح

«۸ 



 نع يناغألا يف يناهفصألا هدروآ امو ؛ةيوارلا داحو .درجع داح رابخأو «زيجارألا
 أرقيو دربملل لماکلا ًأرقبو «يلاعشلل رهدلا ةميتي أرقي مث .. برعلا ءارعشلا نعو ةاورلا

 ملعو ثيدحلا بتک كلذ عم رقیو ءيناهفصألا داعلل رصقلا ةديرجو ءرصعلا ةديرخ
 - هللا همحر - ميهاربا نب دمحم خيشلا دب ىلع اذه لك نم نسحب ام ىقلتي وهف .. ةنملا

 يدوعسلا يملعلا دهمملا يف ءاملعلا نم ةبخنب قتلي مث ب اقباس ةيدوعسلا رايدلا یتفم

 مث .. لوئسمو :سردمو « ضاق وهو  ةءارقلا يف  ةبغرلا هذه دعب نم لصاويو

 ةراك لعلو .. اتفرغجو اهديدحت ةرورض ىريف عاقبلاو نك امالا هذخات !..ینحص وهو
 افوح هبتکی ام أرقبو ءابنع مسي عضاوم ىلع هتخلطآ ًاسردمو ًايضاق ناك نيح هتالقت

 يصقتلا سجأه هلاب ىلع ارطيق «نادلبلا معما هباتک يف يومحلا هل هللاذبع نب توقاب

 !دیدج نم بیوبتلاو رظنلا ةداعاو

 لمك دقو ( ةيدوعسلا دالبلا مجعم ةلسلس هباتك ردصأ نيح دعب اف كلذ لعفي

 .نيثحابلا نم نيرخآ ةبن ةدعاسج رشع نماثلا ءزجلا نآلا
 ال ؛ءاملعلا وأ ءارعشلا نم معلا مسالا ىلع وأ « عقولا ىلع فقی نيح رساجلا .

 «تراكيد رضحتسب و « لشلا ةيرظن يعدتسي اكإو .. اضرلا نسحو لويقلاب ٠ هذخأب

 نيبو اهنيب نراقنو . .رضاحلا تامام معلا وأ عقلا ىلع طقسيو «ةميدقلا لاوقألا يننيف

 .ناكملا وأ بسنلا نع ةلصفم ةيؤرب دعب نم حرخو ليق ام

 يف توقاي اهدروأ يللا ماهوألاو تایسلا ضعبل هيف يف ًاحضاو كلذ یرنو

 نم عورف تاذ ةريبك ةليبق يهو «دلاخ ىب باسنأل هقيقحت نسحو هتساردو ءهمجعم

 «لکع ىلإ هبسن عاجرإو «يلكعلا ردحج» رعاشلا لوح رظنلا ةداعإو « برعلا لئابت
 هنأ ىلع رعاشلا نع تاسارد عبرأ ترهظ انب .. ةرعش ملوح طلخا نم درو ام حيحصتو

 ,ةدحاو ةيصخش ال .. ةبراقتم ءاساب تايصخش عبرا

 وهو - تالحرلا بدأ نع بتکف «ةرايزلاب فغشو ءلاحرتلاب فخأ دق رساجلا نإ مث
 ٤ 5 سا 4 1

 ىلإ ةلحر مدقآ «ةمان رفس» باتکل مدقو  ةبرجتو ءارث اهرثکاو بدالا نونف عتمأ نم

۲۹ 



 ةطوطب نباک تالحرلا باتک اهرکذ يتلا راثالا نم نيمرحلا نع بتک امو - قرشلا
 هرو

 نعو «حلاص نئادم نعو «ةماعلا نع اهنم درو ام ةيفارغجلا هتاقيقحن رهشآ لعلو

 .ضایرلا نعو « سرلا

 يلاوربنلا نيدلا بطق نعو ءيلولسلا مامه نب هللادبع رعاشلاو .دلاخ يبو «يلكعلا
 .ةكم حرزم

 رعاشلاو .. اهناکم ديدحتو ؛ةذيرثا» ةعقومك «ةلرهجلا عضاوملا دصقتي هنأ ظحالنو
 .يليقعلا فيحقلا لثم بسلا رومغملا لوهخما

 .يارثلاو يمجعم ا هلحاشت صعب نع | لب

 زاجحلا فحص ىلإ بتكي دجن يف ينحص لوأ وهف .. ةيفحصلا ةبرجتلا نع امآ
 نسح دمحم ذاتسألا اهرشن يل ركذ اك حلا لقد هل ةلاقم لوأ ناجا توص)

 ي
 .. ةيعوبسأ مت ءةيرهش (ةماملا) ةيرود ةعوبطم ءاشنإ يف ىعسي ينحص لوأ وه مث

 .ءاشنإلا ةيادب يف ةجضلا نم اهلوح- ماق ام ىلع - ضايرلاو

 .رشنلاو ةعابطلل ةماعلا راد كلذكو

 .ريكفتلا يف هجهنم نم ءيش نيبتيل  اهفالتخأ ىلع  هفقاوم نم ًاثيش دروأ انه يلعلو

 نم رمأ ردص ةمركملا ةكمب يدومسلا يملعلا دهعملا يف ًابلاط ناك ن يح هنأ يل یکح +

 «نومتعب اهتقو سانلا ناكو (لاقعلاو ةرتغلا) وهو يعسرلا سابللا ددحي ىروشلا سلجم

 .«ندورملا» نوسبلیو :نوشیرطیو

 +. .لاقعلاو ةرتغلا سبلت له دمح اب كيار ام ةيلطلا نم هباحصأ دحا هل لاقف

 .انضفر ال ةطرشلا سابل سبلت نأ اثورمأ ول :دمح باجاف

۹۳ 



 نأ انورمآ ول» راص ثيحب ًافیرحت هيلع دازو خیاشلا دحأ ىلإ هالك هبحاص لقنف
 «!هانضفر ال یراصتلا سیل سيات

 . ءاملعلاو نیسردلا ةرضح يف اصعلاب برضو .. اضرا هوشرفو .. هبيدأتب خیشلا رمأف

 هئارغإ مغر هعيب يف هیحاص عنامو .. هبدل ةريثألا بنکلا دحأ ىأر عبني ةلبدم يف +

 .هدب طع هلماکب هخسنو .ةلیل هتراعأ بلطف لا 5 ةدايزملاب هل

 رک ذب نيح ًالثم نملاك ةديعبلا رایدلا عاجتنا يف لبنح نب دمحأ ةصقب انرک ذی وهو
 .هتنعنع ققحيو ءهب وري يكل ثيدح هل

رع ةرب رج ملاع ءاج نيم هط لومر ةرهاملاب ةيبرعللا ةغللا عمجم لخد ادا ناك ۾
 د 

 وهف رسال نیا : لوقب ؛ًاناكم وأ ءاملع وأ ءاققحت + ةريزخلا نع «یش درب نيحو ..

 .كلذب قحأ
 دحا لالحاو هداعبإ ضرفپ  رساجلا حشر نيح  عمجملا ىدل ة ولا يمس فو 8 |! ۰ 5 - 5 ۴ ۱ ۰ ۱ ۱ ۶

 .ةكم لها نم هلمم سانلا

 .نیدل فورعم رساجلا ؛ كييلاسآ لث دل ال عمدمةيوضيئسلا كلذب نيسح هط حاص

 نم هناکم هنالو هنالجم ديلا دمحأ ديسلا ليجلا ذاتسأو « ىمهف روصنم ناكر

 .ريدقتلاو مارتحالا

 ةعماج  اقباس - ضایرلا ةعماج ةبتكم يف ملاطا تنك نينس سمح يلاوح لبق ه

 تیارف .. هدأ ىلع يدعاستل فر لا فر ص اتك طقملاو 5 نالا ہک وعس كللملا

 ةرتغلاو ةيفوكلا دادترا نم هج تنابو ءداتعملاك هقنع لوح هترتغ قول دقو .. رساجلا

 طاقتلال هانذأ تزربو .. انودب یرب داکب ال يلا ءاضیبلا هنآرم سبلو «فلخلا ىلإ

 ىلع - هتکیپب اريثك يتتعي ال هذه هتلاح ىلع وهو .. هعم يف لقتل .. هلدم نم ثيدحلا

 ىلع هانیع هدعاست ملف «ففرألا نيب باتک نع ثحبي دخأ - سابللا يف ةعاصنو ةفاظن

 .هةيلع لوصخلا

 نم هتفرع يتنكل :هرآ ملو رساجلاب مهسأ - ةعماجلا يف ًالاط  ًاريغص امتقو تنكر

1۳۱ 



 ةريغص ةقرو ييلوانف «ليلجلا ماعلا كلذل يلايخ يف ةروفحا هنروص ترک ذتو «هتئيه
 تبهذف .. هيلع لوصحلا يف هنم نسحاب يظح نكي مو .. هب ءيجأل باتکلا مسا ابيلع

 ل اذالف باتكلا اذه نع ثحبلا هايعأ رساجلا ذاتسألا : تلقو «فبتکلا نع لوؤسملا ىلإ
 ! هل مهتفرعم مدعب ينوربخاف !! هونيعت

 - ةريزجلا خيراتب ةصاخ ةعاق  «ةريزجلا ةيتكمو يف لقتلاو ةءارقلا ىلع بكأ مث

 .هناكم حربي ملو هتسلج نم ريغي مل رهظلا ناذأ ىتح

 تاودأب ذوخأم رهف .. هتقاشرو بوأسألا ةف نم ًاظح لن مل رساجلا ن أ ىلع ۰

 دعایف .. باسنألا ءامسأو ءايفارغجلا تاحلطصمو «يملعلا ثحبلا بيلاسأو «قيقحعتلا
 ثحابلا ةيصخش هيدل ىرتف «ةباتكلا يف دیوجتلا وأ «ينفلا لوانتلا نيبو هنيب اذه

 نع سرد ام عم .. ةروص وأ ةملك بحاص ًاييدأ هدجت ام رثكأ باسنلا يفارغحلا
 .مهراثا ثحبو «مهتايح ققحو ءءارعشلا

 نم رثكأ ؛هدضو يأرلاب كسمنملا « ةمولعملا نع بلا كلذ هلخاد نم لظ هتکل
 ام ىلع اًح ارث هدجت نأ ىلإ هعفدتو .هفطاوع هبلاغت يذلا .قفدتملا بيدألا هنوك
 ال يذلا لجرلا كلذ وه امنإو .. ىرخأ ًانايحأ ًامئاشتم ًافيعض اًسئابو اًنيح احرف « هلوح
 يف هرشن ام ريسيلا رزتلا كلذ هل أرقت نيح الإ هلخاد يف ام فرعت الو هتيسفن أرقت داكت
 .هتالحر ضعب وأ ةيفحصلا هتبرجت نع «برعلا» هتلجم

 ةيادب يف دئاصق أشنأ دقق ؛ةصقلا ىلإ الو رعشلا ىلإ ًاريثك ليم ال هنأ يل ىور دقو
 هادم أهرثأ مه خف «ةافمملا ةقيسوملا ةديصقلاب نولفتم سانلا نآک نیس « هتايح

 نأ أ لوت اك ةيرعاشلا تعضل كلذ نع فک هنكل ءارطالاو قيفصتلل ة وشنلا هذعاأتو

 .«مظنلا سیلو ءلايخلاو روعشلا وه» رعشلا

 هنأ رکذ دقف ابقو اب هرثأت مغر يلايخلا يبدألا سخا هیدن قلخت مل ابنکلو ةصقلا أرقو

 : لوفي .. يطولعتملل يسنامورلا صستعلا نع نیلودج- امو تارظنلاو < تاريعلا رق

 ي ةحفص تم وحن يهو اہف تادتیا ثيح ةدحاو ةلبل يف ةكم ىلإ ينزاملا ةلحر تاأرقولا
 ‹«يفزاملأ حور ةفحب هباجعا رك دیو ءاهتلمكأ دقو الا هرخآ تأي مو «لبللا لوأ نم
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 فارتعالاو ؛حرلاو ةتكنلا جورو «هتفارطو

 ناسنا لکلو ! ! یمما ثحابلا قید .. كلذ لك نم دفتس م رساجلا نكل

 عيغت عیطتسب نل هنول اهو : همعطو هتيصخخش

 خي راتلا جيم ال تصفلا جهنم اب جبنو .. هبولسأب هتارک ذم بتک ول دوآ مكو

 ةبادبو ؛ تاعارصلاو « ةئيبلا فورظو : هتأشن تقو عمتخا هشعالاج كللذب لمشيل

 حمست ال ةلاح ي هترماغمو فرح حصو « غرفنم حاب لجر لإ ضاق نم لوحتتلا

 فيلكا باجحلا !ذه قرتخا فيك مث .. ةملك لوقبل ةصرفلا هل حبتت تد الو ؛ةرماغلاب هل

 دعابتملا هثیدحو هتمص لصاویو «ةلحمو «رشن رادو تفيحص ردصی +« تمصلا نم

 ةيمويلا ةلاقلا نع ًاديعب ثحبلا ةعموص ىلإ ةرايسلا فحبصلا نع عطقتیو ؛بترلا

 ..ةريزجلا خيرات ىلع یدجأو ءأريخ رثكأ ناکف «ةيکالتسالا

 . .ةمداقلا لايجألا هتريس ارقت ىكل .. انذاتسأل ةرعد هذه

 مايألا تضمو .. يعابسلا

 بتکلا ففرأ اهناوج ىلع رثاتتت .. فويضلا لابقتسال تدعأ ةفرغ يف هيلع تلخد

 ةيدوألا نم ريراوق ةدع ىلع أكتاو «نيتدخم ىلع دنتسا دقو .. سولجلل ةريثو دعاقمو ..

 .تتالاخمو فحص هماعأو

 موي يأ نم رثكأ ثیدحلل أيهم يندجأ - - ةجحلا يذ نم عباسلا - مويلا انأ يل لاق

 , سمأ ءاسم الا جرحا و ؛ یفشتسلا تلشداو ۳۹ أهتم تنك دّقف ؛ ىضم

 : ىنعلا هدي يف (اخاخي) ذحأ مث .. ةحصلا ماودب هل توعدو .. هلل ادمح : تلقف

 .وبرلاب باصم هنأ تملعف .. قمع هءاوه قشنتساو هيف هاجت هحضوو .. رز ىلع طخضو

یس يليمز لعش | نحو
شا نأ يعابسلا ينرمآ . ۰ هتراج

ىرخأ ةراجيس ۳ لع
 

 ًاسفن تذخأف «هيلع تقفشأو سوا لا

 ! !ًاليوط ٠
 ليك



 يلع مرح دقل .. ينانبأ اي ةحصلاب هللا مکعتم لوقیو ىلعأ ىلإ هرصب دمي هتیار مث

 ! !..ءيش لك يل لوقي ذخأو

 يتلاخ «يمايأ» هب اقيصل هارا ام ةصاخو ءةعبرا وأ هبتک نم ةثالثل ينءارق عمو

 .هتساقو لاك « نون تایموب :ةرحف <: ناحردک

 . هتساپحو ؛ هناراشا و ؛ ةعطقتملا ةبواكملا ةحهللاب هئیدس 5 ةع دجأ ينآ الإ

 .. هتاوغد ضعبل تاحاحت نم ققحن امو .. عئارلا دهجلا كلذ انراقم .. هتاياكحو

 يلا  هتركاذ حيريل ءانقاعأ يف هيقليو ؛هلخادب ام غرفتسي هنأكو .. نآلا هحایتراو
 .ةايحلأ عم ةريرملاو ؛ ةلب وطلأ ةيرجتلا ءانع نم  فميرت ثادب

 : يعايسلا

 .ةصقلا نف يف ًاذاتسأ سيل

 يدألا ثعبلا ةيادب 5 ديدجمتلا ءابدأك يوقلا يبدألا هبولسا هل اعراب تاک سیلو

 . مهأوسو « تاب زلا وأ : نسج هلع وأ زالل لثم

 ةيوق ةجرحدتم ةركف ىلإ لوحتب .. هب نمی يذلا فقولا هيوتح بناک هنكلو
 يف ديملا نمو قرالسا هاناعم نمو ( عراشلا ظفل نسو : ةيماعلا نم ان لوخأت + ةف

 ؛ ملعلا اصعب هافق ىلعو ءهسأر لع برضب يذلا :ريغصلا لفطلا لقع نمو .. باتكلا

 .هيبأ نم طايسلاك ظافلاب نيح لك عفصيو

 ىلإ ضئارع يف اهررح .. اياضق .. ىواكش !.. بلاطم لمح شاع يعابسلا
 ! ساتلا

 ! عقاولا اذه نم رخآ ءزحب هعقاو نم مقتني .. مهسفنا لا ساتلا وكشي هنا

 .ريقفلا ىلإ ينغلا ركشب

 ًاديزم لهاجلا اذه ملع يذلا عمتجملا ىلع بنعلا اذه دتشي اك .. لهاجلا ىلع بتعيو
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 اشملا ىلإ دوقت ي لا ةروطسالاو .ةجفلا ةفارخللا نم

 ؛نهادحانایلع دوعي مث .. نهرجبيو .. نهموليف .. ءاسنلا نع هثيدح رجرحي

 .اضوح نم. اهطيح ساقناب ابتحار جزمو لوافتلا نم ديزم ىلإ ايعاد .. نمل بتكيو'

 ةذفلا ةبرجتلا كلت فاشكتسا لب يتيغر ن هم زثكأ هفرعأل ءيش ىلع ًاصیرح ن کا و

 يف يحرسم ضرع ةلاص لوأ ءاشنإو + ةيحرسم ةسردم لوأ ةماقإل يعابسلا اه اهاتبت يلا .

 , ةا نسمح كلم اندالب

 «يسركلا نول ىلإ يرظن تدعأف .. هدعتقا يذلا يسرك ىلإ ةشعترلا هديب راشأ
 .تسلج مث تضبنو .. هعاوقو

 يأ هةراظنلل» نيفقثملا راجتلا دحأ ةنواعمب اهتباج یسرک ۲۰۰ نم دحاو اذه لاق

 نم اهارن ةعساو ةريبك ةحرب ىلإ راشاو + ةيلاتتم افوفص اهتعضوو .. حرسملا روضح
 ! هدفاتلا

 ةقرغ لاو ؛ةقصالتلا ةرواجتملا ققشلا نم ةعومجم .. ةبلطلا نكس ىلإ أموأو
 !!.,(اهناکم الإ قبب م) حرسملا ةبشخ ىلإو «جايكاملاو ءبراجتلا «تافوربلا»

 -. بالطلل ةيحرسملا ةداملا سي رست ي اصصخت بس رقم نه ًاملعم توعد :لاقو

 سردلا ىلإ ةبلطلا توعدو .. ئلئمملل ايزم يأ .. غابصأ بحاصو ءأجرخمو

 اوثكمو ؛لیثقلا يف ةبغرلا مهيدل نم بین ًاذيملت نيعبرأ لاوح يلع لی + يحرسملا

 نآ ترا .. ةيحرسم لول اودعتسأو ( شبا ةساردلا اوبن ىح ًايبرقت ًاموب نسمح

 .كراعلا ىدحإ يف يمالمإلا راصتنالا لثع ةيعرات نوكت

 ê م فاو .. «يش لك فقوت .. ةبيهر تمص ةظح تلح مث

 ..لالطأ الإ قبي لو :ًالئاق .. دهتو .. ًاليوط هرصب دمو .. هتراظن

 ف حرسملا مس 1 ناک تقو 5 لوذیلا دهلا كلذو اهلصافتو فی رجلا ينتذخأ

 .ويديفلا وأ « يتويزفلتلا مليفلا وأ ءاييسلاب سانلا لهجو ةداملا حش تفو يف ًافيخم هناذ كح

 1 !نرق فاسق نم رثكأ وحنب ۵ رصرع اطخیتمو 5 ًاعئارو 3 ایرج ناك مک

 ۳و



 فقاولا هذه لثمي يعابسلا ناك ..

 .نيسنجللا ملعتلا 5

 ..ثيدحلا هلكشب مرسملا

 . .ةدئارلا ةرحلأ ةفاحصلا -

 .ةيلالقتسالا هذه صحفتو « يبرعلا ثارتلا نم ثلا ركفلا صالختسا -

 .غاطتسلا ردق رصعلا ةراضح نم ةدافتسالا

 .ةتشانلا حالصا يف ةبرصعلا بیئاسألا جابتناو .. اهجهانمو ةيبرتلا موقت -

 ةلثام ةيژرلا هذه تناك ناو .. هتاذل بدألا فرتحي مل هنأ يعابسلا ةزيم لعلو ..
 هيف تلفقأ !دوهشم امو ناكو لاقم لوأ هل رشن نيح .. بدألل هقشعت ةبادب يف همامأ

 منرتب أرقأ ام ددرآ وأ أرقأ انأو «لاقملا تاغن ىلع صقرأ تحرو «يسفن ىلع بابا

 دحأ تنكو» :لوقي .. حالصالا ىلإ ةليسو يحصلا جيملا دختي هنكلو .. ناوشن
 نم يسأر يف رودي ام لك غرفآ نأ تعطتسا ول ىمتأ «ةيعاوجالا انایاضقل نيسمحتملا

 اذه لثل ليمن ال ةئيبلا نكلو « يسيئرلا يلاقم يف ةءورقم ًافورح اهيذأ ناو «ةباش راكفأ
 شيعت نأ الإ كيلع یبات يهو :ىنعم نم اذه يف ام لكب ةظفاحم تشاع دقف « ططشلا

 تئرو ام مجاهت وأ تفلأ ام ىلع فحزت الثل بابشلا ةوبص كسفن يف تخت نأو ءآئيزر
 ةعومجم ةركف# «تاجردك يلاخ» .. ةصقلا ناديم يف يعابسلا دمحأ مهسأ ۰

 نيبو ةرينتسملا ةءاضالا نيب عارصلا ىلع موقت .. ةليوط ةصق وأ .. ةياورو .. ةيصصق
 امل هراکناو .. اه عمتجما دصو .. میعتل ىلعو «ةايملا ىلع ةلبقملا ةأرملا .فلختلاو لهخلا

 هنکل ., اطعلاو جاتنإلا يف بولطلا ن نزاوتلا ثادحأو ءايبلاطم قيقحت يف ةبغر نم هيدبت

 زا ءابعأ أ نم نفخ هسفنل حمسف < < ةصقلا لاطبأ ىدل تاخر هذه يا ..

 ن ر کف « شاقنلا محقيف .. ثدحلا لسلستو 4 تفیتعلا اماردلا ةكبحو «هدرقو

 سد از ا ی ی یس تص طلو هدضو ضيقنلا
 لقنی ١ يعقاو وهف .. هميهافمو عراشلا تارابعب ًاوشع ,ًادج ًايداع ًالاقم لب
 ۳ ء يطب بولسأب - اهنقو - . رييغتلا هيف يرسي يذلا .. عمتجا وده .. «یدافا

 ةقزألا يف رودي ام لقنب .. یتدرابلا وفلاو دعاصتلا ةكرح ًنزاوم كلذ نع ريبعتلا نوکیف
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 ايف ةقيرطب ينأي كلذ لک .. ىننألا ةأرملا ىدل «نسملا خيشلا ىدل .. يراوحلا يف ..

 روصتم .د هنع لوقب  شع انوعد» تالاقم يف هجبن ىلع لاعفنالا نم لبلق ريغ ءيش

 رايت لب هنإ .. يعابسلا ةبعقاو لصف ؛يدوعسلا بدألا يف ةصقلا» هباتک يف يمزاحلا
 ؛ عقاولا ريوصت ىلإ هلیم ثيح نم «اهتیادب يف .. ةيرصملا ةصقلا يف روميت دوم

 ءاييترتو ء ةصقلا قيمنت ليبس يف هتاذ بتاكلا داهجإو .. نفلا طويخ نع داعتبالاو
 ةصقلا هانب دشي يذلا يماردلا طخلا ىلع ةظفاحلاو .. تارابعلا نم ديحلا صالخبتساو

 ضعیو «نییسنرفلا نم «ناسابوم» ب .. رثأتف يبنجألا بدألا يف أرق رومیت نأ الإ ..

 ايف ةيئارتلا هتیفلح ىلع انبيدأ ظفاح اب .. هاوسو زتکید لثم ةيكيسالكلا زیلجن الا صصق
 ؛عراشلا ثيدح نم هتركاذ يف طلا ام مث ءخويشلا نم عمسو «بیناتکلا يف أرق
 مدختسي نا هل حتي ملو .. ةثيبلا قاطن نع جرخي ملف .. دارفالا عارصو قرسالا ةبرجتو

 .بتك ايف ةيبرع ريغ ةفاقث
 وبأ» هباتک يف هسفن نع بكي نأ هسفنل حيف .. ةيتاذلا ريسلا ةءارق ىلإ ًاريثك ليمبو

 باتک ريخ وهو :يمايا» مسا تحت هتعابط داعأف احاضیا هديزي نأ بحأ يذلا «لماز

 ثدحي نأ دارأ وهف .. ةصقلا ال ةلاقملا بولسأب نكل .. هراكفأو «هتريس صقب یصتخ

 نيبدأديج ءىراقو .. ةصقلا نم نكمتم نانف ريخألا اذه نكل :نيسح هط مابأك مای
 ةلاقملا حور هيدل تلثمتف ..هنم ءيش الو «يعابسلا هب ظح مل ام ؛يزيلجنالاو يسنرقلا

 .ةصقلا نم رثکا ..

 ةلحم يفو ؛نآلا هدالبلا» «زاجحلا توص» يف ةيفحسلا ةبرجتلا نم ريثكلا هتايح فو

 ةضيالل ىلوألا تابادبلا ةرتف بكاو ءرث ءاطع نم كلذ بحاص امو اهتعبطمو ؛شيرق»
 .يعقاولا ينحصلا ققحتلاو :ةيملعلا

 .. ال «فلختلاو لهجلا يعاود لكل حلصملا ركفملا ةيلقعب ًامئاد لوقي ناك هنأ يکي

 وضخ لا قزميو :ةتيملا ةيديلقتلا ضفري هنأ ينكيو .. وحن يأ ىلعو «ناك بولسأ يأب

 !..ثوروملل فوجألا

 بابش لثم يف وه نم حورلا هذه لمحي نأ ارظتتم .. يلاتلا ليجلل تءاضأ ةلعش هنإ
 هتئادحو  هحومطو ینهذ دقونو ؛ يعابسلا
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 لبحا نبا .. ةيوارلا .. سیمخ نبا

 :ءاحنأ ةثالث يف ةذف ةيرجت بحاصف سيمخ نب هللادبع انذاتسأ امآ

 باتك اذه ف هلو .. هرداصم ةساردو یتیاورو هعمج : ىيعشلا رعشلا نادیم -

 ش . تب رهلا ةريزح 5 يبعشلا بدألا»

 هدراوشلا» هباتكو .. روهشملا يكلفلا «يوالا دشار» نع هباتك كلد ي ابا هلو

 هباتک فیضن نأ نكمي بابلا اذه ف كلذکو . . يبشلاو حبصفلا نم طیلخ .. ءازجا ۴

 .«برخلا جيزاهأ»

 ةكرحل ًاعباتم اعراب ًايفاحص ناكو .. ةريزخلا ةديرج سسأ .. ةفاحصلا ناديم ب
 ,ريخاو « يحصلا قيفحتلاو .. بدألا

 بيط ماهسإ ! كلذ يف هلو «ايفارغجلا» باب يف لدي ام ةيدوألاو نک املا دید

 .. ةيعردلا نع هیاتکو . . نیمخض نيدلعم يف ةماعلا نع هباتک ردصاف .. هئالمز عم

 .«زاجحلاو ةماعلا نيب زاجملا» هباتکو

 مث .. هرعش لج هيف عمج .. مس دلج «ةماعلا ىبر ىلع هناريد ًارخأ ردصأ دقو
 نم + ةياورلاب ةيارد هلو ءاهرصأ ىلإ اهدريو « اهعورفو «لئابقلا لئاصفب ملع + ةياسن وه

 .نيتبوق ةبهرمو ةظفاح ينوأ نکنم الإ هدي ال نف يه ثيح

 ريخ نيئزج يف هنم مدق ام عبط نأ مزعي يذلا «لئاقلا ن فرز يعاذإلا هيعاترب ل اعلو

 تایبالا ,ضعب رداصم نع لؤاستلا لوح .. اق ناک اغارف دلم دقف . ا

 .ايباحصأ ل أ اهدرو :دئاصقلا وا :ةيرعشلا

 ديؤي وهف .. ًايبسن ةظفاحنا ىلإ ليت ةيعاتجالا ةايحلا يف هللادبع ذاتسألا راکفأو .
 دیدجتلا ناكل .. هلوانت ةقيرطو . . هبدأ يف بولسألا كلذ جبنيو .. نازئالاو ةلاصألا
 يف لثمتي نأ ی اف ءابتاذ ةيصخشلا ىلع هئاوضأب يف لب هم وهم لوح داقنلا فالتسا ىلع

 لعنت نم بدألا

 نع اهب جرم نأ | ىضري الو : ةيديلقتلا ةديصقلا شن ۳ : ىلع ظفاش .. سيمخ نبأف

AFA 



 نيميثع نبا نم ةمخض ةكر رن یقلت دق وهف . . ثوروملا ليكشتلاو «يدومعلا ءانبلا ةرئاد

 .. هنائيس نع دعتیاو هبولسأ يف ددجف .. رصعلا اذه لطم يف نييللطلا ءارعشلا رحخأ ..

 3 الج كلذ رهظيو .. افالظو ءاهسرماقو ةميدقلا ةديصقلا حور نع ًارثك دعتبي م هنكل

 هدئاصق كلذكو .. ماد روضح اهيف هل نوكيو ءابيف فرسب يلا : ةيحدملا هدئاصق

 .نيطسلف يف ةينطولا

 نازتا يف نيددجملا كالوأ یتح .. ةثيدحلا ةديصقلا ءارعش ةوسقو فنع يف مجاهو

 ف يندألا قوذلا هيلع رقتسا مريخ يهو تلیعفتلا ةديصق طوبح اوجسن نيذلا .. رصبتو

 ىلع جورخ اهيلع جورخلا نأ یریو «سیمح نبا جعرت يتلا یقیسولاو لکشلا ةيحات
 ءالؤه دنع حبصتف ةديصقلا ةئيه ىلع جورتخ وهو ؛ليثخلا هب ءاج يذلا يظعلا ثرألا

 الو ءانغ الو «ءلكش الو اپیف ةمالع ال اخسم - هلوق بسح - دیدجتلا نوعدب نيذلا

 حور

 طئارح نم دصولا بالا اذه مامأ ةديصقلا دومج دنع قوتي ال .. !ذبب وهو

 يف ديدشلا هفسعتب ًاضيأ هلبكي امنإو .. روحبلا يف لمملاو ليمثلا يمغنلا ءانبلاو یقیسولا
 .بيرغلاو يشوحلا مادختسا نم عروتب الف .. قيتعلا .. ميدقلا هسوماق نم ةظفللا رابتخا

 هنإ : لاق .. ةمبألا هذه هيلإ تهجوو هتلأس نيح .. كلذ هسفن ىلع ركني ال وهو

 هترواجو «هفلإو «هب هتفرعمل هدنع ًابيرغ سيل سانلا ىدل بيرغلا نأو .. هئانإ نم حتمي
 .هقوذل

 .. ءىراقلل بعتملا يظفللا ءارثلا اذهب هتفعسأ  ةيئارتلا سیمخ نيا تاءارق نأ امر

 ايبك ًارفد اهتيشاحو «ابنتم نم تعنصو «يرعاشلا اهقفدت ةديصقلا ىلع دسفأ هنكل

 حورلا قفدو رعاشملاو ؛لايخلل ةحيسف ةبحر ةيلاع ءامم اهنوک نم رثكأ يوغللا ضرعلل
 اصع مدختتسي هناك .. ةوسقب ظعاولا حور أرقا يلا سحاف رعشلا نم هل أرقا ! ..اهانغو

 .ًأطخ مقاو بيدأت يف ةغللا

 يه ءاهاوس زوي مل ثيحب هيلع تفطو رسالا دمح دنع اهتركذ يبل | ثحبلا حورف

 سيمخ نبا ناک ناو هتقاشرو بولسألا ةفخ نم ًائيش سیمخ نبأ ىلع تدسفأ ىرخألا
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 يتسردمب كلذ يف ىدتقا دقو «يرثنلا هبولسأ يف ةيقارلا ةيدألا ةمغنلا نع ًايئابن ىلختي ال
 ةوقو «هتسالسو «هتطاسبو «هتلامد لا نم .. اهجهنم ذخأف (يعفارلاو تايزلا)

 .. ةعنصلاو ةيظفللا ةفلكلا يف هفارسإو .يوغللا هءارثو « هتیسوماق يعفارلا نمو : هتيشاح
 هط ىلع هنش يذلا موجملا كلذ ! !تارم عبرأ «نآرقلا ةبار تحتد هبانک تأرق : لوقب

 نم لع أ تح « كلذ يف تاّساو هنع مفاد دقف «يبعشلا بدألا نع امأ م
 رعشلا نم طفللا اذه ءارقلا قاوذأ دسفي هنأ ةغللا | مجعم ةسارد يف هدهج هقافناب هنومهب
 ءةقيلس كلذ نيتي نل كلذ عديو ءوغللا اذه نع هسفنب عفتري نأ لوا ناکو ء يماعلا

 نم الو :ةيأورلا ثیح نم ال ءيراجي ال عراب ذاتسا كلذ يف سیمخ نبأ نكلو
 ؛ ةيدايلا ءارعش هيكح اك... ماسلا هقطنو :هناجهلب يبعشلا رعشلل ًاديج ًاثراق هنوك ثيح

 . مهن اسأبو ۳ بمب را ءأرعش وأ

 ؟نورتا نم ةلئاه ةورث كش الب  رسخن كلذ نع فرصني نيح سين نبأو
 اف ًایماح هسفن نم عضب نأ ىلإ ًايعاد ىرأ ال ينكل  اهيلإ ةجاح يف نحن ثحبلا نمو
 اهملعي ال دق ىرخأ ةهج نم  فرصيو «هل وعديو ؛هيف ءارقلا بغريو « يبعشلا ثارثلا
 عافدلا اياضق مفرب نأ نود ديغي نأ نكمي - اهتغلو ىحصفلا بدأ نع نيبغارلاو ءارقلا -
 ! . .رعشلا اذه نع

 .اهوديرمو ىحصفلا وبمم هرس الثل

 er يطالتخاو + مهعم يسولج یدص نم ةئالثلا نع انش تاعاضنا هذه

 . ميرتك ضعبل ینءارقو

 هذش لثم 2 داعم ام ىفوأو ىدجأ يه مهتم لک نع ةصخاقلا ةساردلا لعلو

 .ننحابلاو نيعصختملا نم كلذ رظتننو .. تالاقلا

 نيوعلا هللادبع دمحم ص۱4۰4/۱/۲۷ : قرير ا:
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 | نآلا قلطنت .. ةيبدألا انتريسع

 .خيراتلا اهركذيس يلا ةقرشملا انمابأ نم مويلا اذه لظب ه

 يخيراتلا ثحبلاو يعائجالا ركفلاو «بدألا نادیم يف ةئالثلا ناسرفلاب ءافتحالاف

 اوداقو انئاسرق اهضاخ يلا ةميظعلا ةاناعملاو داهجلاو رفسلاو قرعلاو دوها اجوتم ء يج

 نم برقي ام ذنم كلذو ؛ يعاتجالا اندسج يف ركفلا ران لاعشاو ثيدحتتتا ةكرح اهربع

 .نرق فصن

 يف ةديدجلا ةيبدألا قلا سراغو ةقارلا براو ةفاحصلا خيش لاح وه اذه

 .يعابسلا دمحا يیطولا انریمض

 نم جبد اموأ نم حرط امو تالاقم نم بتک ام مظعم يف يعايسلا أرقب د نم نإ

 يف لعتشا دق ًاسدقم ًابضغ نأ اذه لک ي دج فوس ؛ صصق نم شهدآ امو ؛ ثاحبأ

 ةيفاحصلا تاهجاولا يف هحرط يأر رح ىتح (ةركف) هتصق نم ءادتبا يعابسلا بلق

 تتلقنا دق ءامشو ةبرذجو ةديدج ةيركفو ةيبدأ ةغيص مامأ اب اذإف .. اعم  هعم
 نمز يف « ٍلئابقلا تاتشلاو ةيميلقالا ةقرفلا نمز يف كاذنا ةفلختملا فورظلا لك ةيطختم

 يتلا رثاكرلا نم ةيوق ةزيكر هتامهاسو يعابسلا ركف ناك يذلا ةينطولا ةدحولا لبق ام
 یرعالا يه تناك يلا ةبرصعلا ةيطارصلل ترصتناو ةشوردلا تبراحو له! تذبتنا

 .ةينطولا ةدحولا تايطعم نم یطعم

 هصصق يف يعابسلا اهلقن يتلا ةيكزلا ةحئارلاو راحلا ىفبنلا ىسنأ الو ءاذه لوقأ

 كلت تقرحأ دقو هنکت ل «لماز وبأ» ب ءدبلا يف اهنونع يتلا هتريس يف ىتح لب « هتاباتكو

 ةصاخملا هتاناعم ىلع هسفنب يوتسي ال قيكف ينحيصلا هداهج يثو تالماجا شه ةبضخلا

 عم »یر اقلاو وه نوكيل هتریرس منع ًاضاف هءاطخأ ًايدحتم هجول ًاهجو هتريس مامأ هب اذإف

 صالحالاو ءيضملا فرحلاو ةقلفملا ةملكلا اتزیکر ةدحاو ةدحو « عمتجاو هتاناعم

 ,ةمالل
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 وبأ» هباتك طبضلاب وه ناك يذلا «يمابأ» هبات رفت نيح كهجاوي ام طبضلاب اذه
 .هراكفأو هتاباتك مظعم يف سكعنا ام طبضلاب وهو «لماز

 ءدجن لامر نم قلطنملا يدنلا ءادنلا اذه «خماشلا دوطلا اذه ءرساجلا دمح امأ «

 ىلع صوغلاو نطولا «یلال نع بيقتتلاو يعامجالا ركفلا نم ةكرح يف هدحو ةرهاظ رهف

 .ايفارغجلاو خيراتلاو بتكلا تاهمأ يف ةقيقحلا راح

 .ةثيدخاو ةميدقلا برعلا ةريزج ةيفارغج هنأ لق وأ

 ينرعلا بدألا يسراد مظعم اهانبتي ناك يتلا ةيلعفلا ةيجيبنملا ةباجإلا هنأ لق وأ
 لقوأ بلاو رعشلاب اندادجأ حئارق تملأ يبل ارحل يرعش مجعم ءاشنال موه اجلا

 .يلهاجلا رعشلل يارغج مجعم

 نم همدق ام مامأ لالجإب فقب نأ ءرلا يضتقي هيلعو رساجلا دمح خيشلا نع مالكلا

 یصحأو ينارغجل ا مجعملا يف هبتك ام وأ ةيبرعلا ةريزجلا ةيفارغج يف بتکلا تاهمأل قيقحت
 ال ماعلا يميداكألا ثحابلل ًالاثم هيف سال ناك يذلا ةيقرشلا ةقطنملاب صاخلا ءزجلا
 .لادلاب فحلتملا الو قلذحتملا

 هتلجمب اروم لجرلا داهجو دوهج تجوت يتلا «ةديرجف» ةلحم ةماعلا ركذن ال ملو
 یقتلم تناك يتلاو «ةيبرعلا ةريزجلا خيراتو ةيفارغجو ثارت يف ةصتحلا «برعلا» ةعئارلا

 .نيقرشتسمو ةثاحيو ءاملع نم انتقطنم ىلإ نيعلطتملا نیسرادنل

 ًاضفر ةنويل لك ضفر ثارتلا ةلوحف نم عین ًارعاش سيمخ نب هللادبع ىقبيو 0
 توصلا ناك لاح ةيأ ىلع هنكل ءاذه يف قح ريغ وهو «ديدجلا رعشلا رکنب هلعج

 يف يودبلا ريمضب ملكتملا ؛ةيرعشلا هتاينيطسلف يف ءارحصلا ةرارح نع ريعملا يرعشلا
 نع يئارغجلا مجعملا يف هثاعأب ءارحصلا حومط نع مهمهلا ؛يبعشلا رعشلا نع هتاباتك
 .ممالا اذه لمحي باتك يف زاجحلاو ةماعلا نيب ايف ادجن ددح ايك وا دج ةقطنم

 ۲ & 
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 ةثالثلا ناسرفلا یرب ةيحان نف «يفاقثلا انرمع يف ًائيضمو ًاقرشم مويلا اذه لظب

 .ثيدحتلاو ةيمدتلا ليج اهفطقي ةرهدزم مهسارغو ةعناي مهدوهج

 ةقرشملا ةيبرعلا ةملكلل ةديدج ةريسمب ًاتاذيإ ينأب تابنلا اذه ناف ىرخأ ةبحان نمو

 .ركفلاو ريونتلاو ثيدحتلا دئاق دهفلا ةفاقثلاو ةيبرتلاو ملعلا لجر لظ يف ةكلمملا يف

 ۱۶۰۱/۱/۲۷ ليحل هلارقن اضر دمحم

 ةعبفرلا نیرکفلا ةناكمو دهن

 نب هللادبعو يعابسلا دمحأو ؛رساجلا دمح ةذتاسألا اهملتسیس ىلا ةزئاجلا لثمت هم

 ةثالثلا ءابدألل سيل ًايركت .. مويلا زيزعلا دبع نب دهف كللا ةلالج دي نم سیمخ

 هيف ناك داورلا نم ليج ميركت يه اغناو « طقف زيمتملا يركفلا مهئاطعل سیلو «بسحف

 .ءاقترالاو ءانبلا يف مهاس ركف باحصأ ..سيمخ نباو يعابسلاو رساجلا

 ام ةرفوي حرفي الو « عئالطلا هذبب مويلا يفتح ال زيزعلا دبع نب دهف ناف كلذلو

 اهنايإ دكؤت نأ ةلودلا تدارأ يذلا ليجلاب حرفیو قتحي نكلو ,هيف تطعأو تمدق

 ..اهلبقتسمو «ةمألا ركف ةعانص يف هتكراشمو هتيلاعفيو هرودب

 نأب اوسحأ .. ةدج زيزعلا دبع كلما ةعماج يف كيللا ثيدح ىلإ اوعمتسا نيذلاو

 ناب «هتلالج لاق امدنع ةميظع ةيلوؤسم مهدلقو تعیفر ةناکم نیرکفلا ىطعأ دق دهف

 اع إو بسحف ةساسلا اهلمحتي ةيلووسم سيل ..ةمألا لك اشم لحل يدصعلاو رارقلا ذاختا

 . .ًاضيأ ءاملعلاو نورکفلا اهدلقتي

 . عفرأو .. ميركتلا اذه نم مظعأ كانه لهف

 ه ٠٤١٤/۸۱/۲۷ : :ءاعبرألاو :ظاکع» ريرحت سيئر ماه هدبع مشاه
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 ةثالثلا ناسرفلا

 صسصختلا لبق ام ليجو

 لبق ام ليج نم ةلالثب ةيريدقتلا ةلودلا ةزئاج أدبت نأ فدصلا ليبق نم نكي مل
 .ءايشألل ينمزلاو قطنملا لسلستلا وه اذهف صصختلا

 هيف ناك تفو يف نويفحصو نوسردم مه ااو .. طقف ءابدآ اوسیل ةثالثلا ناسرفلاف
 .بيدألا وه اف قحصلاو «بيدألا وه سرد

 ؛بیدالا ب بناج ىلإ ما را کر ةثالثلا ا مركت د نإف اذلو

 سا تا یتح .. یناعو دياكو ةديرج ةماهلا سس رساجلا دمح ذاتسألاف
 ةلحم ةريزحلا سسأ سيمح نب هللادبع ذاتسألاو ةيدوعسلا ةفاحصلا خبرات يف ًافورعم
 اهل ةيموي ةديرجك تردصو ةسسؤم ىلإ تلوحن ىتح هركفو هدهج نم ريثكلا اهاطعأو
 .اذه انموي يتح ةيدوعسلا انتفاحص يف انأشو اهناكم

 ( يآ ی لمص يمال ساو

 .ًارثك بقللا اذپم رتعبو عقيدوعسلا هو اس ملا

 دقو .. صصختتلا لبق ام ليج ىلإ نومتب لبق نم ترشآ اك ةثالثلا نأ یرن انه نم
 دل لإ مست عباط هيلع بلغ ليج - ةينمزلا ةرتفلا سفن يف مهعم وأ - مهدعب ءاج

 اولمعي ۸ مهنكل ةفاحصلا د اور نم .. ظفاح نابع ذاتسألاو ديبع دمحأ ذاتسألاف ام
 ..بدألا ةفرح مهكردت مو سي ردتلاب

 كرت نأ دعب الإ ةفاحصلاب لمعي ف سيردتلاب لمع ل ناع ذانسألاو

 ةلودلا زئاوج عونتت ايبح ۳۹ نم موي يث مک ب نأ ا ءالۇھ
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 مظعلا كلملا ةلالج كلذ ىلإ راشآ اك .. تاصصختلا فلت لمشتا ددعتو ةيريدقتلا

 : لاق اییح يضاملا ءائالثلا موي زیزعلا دبع كللا ةعماج ةبلط عم هراوح ي لاق اح

 بجاو وه ال ةيادب هذه نوکت نأ ينرسبو هتاقتشم وأ رلعلا نم ًاعون دوصقملا سيل»
 .«یرخالا ةيملعلا ىحاوتلل ةبسنلاب ترکی نأ

 ةلمحم ءدبلا نوكيل .. قحصلا ميركن هعبتب نأ وجرت يذلا .. بيدألا ميركت نع امأ

 ..ىرخألا تاصصختلا متت مث ۳ ماقلا

 نع لیلدک يعفاشلا مام الا هلاف ام دهشتسآ نأ دوق بيدألا مرکت نع امأ لوقا

 .مرکتلا اذه ةيمهأ

 : يعفاشلا ماما لاق

 بنذلاب ضأرلا اوعابف بيدألا قح  اولهج رشعم يف ًاحرطم تحبصأ
 بسحلاو بادآلا ينو قرف لقعلا يف ميو لمش مهعمجم سانلار

 بهذلل ليضفتلاو رفصلا هنول يف  هكرشي زيربالا بهذلا ام لئمك
8 

 بطحلاو دوعلا نيب سانلا قرفی ۸ هحاور هم بطت مل ول دوعلاو

 ابأ رکفلا باحصأو ملقلا ةلمحل ميركت وه يذلا مهميركت موي يف ةثالثلا انئابدأل ةيحن

 نامي الاو ملعلا رصع عم بسانتت يتلا تاوطخلا هذه نم ديزملا راظتنا فو مهصصخت ناك

 .صالخإب نطولا اذه ةعفرل لمعي نم لك ريدقتو صصختلاو

 ۱6۰4/۱/۲5 ::لیخا» يدشلا يلع

 بدألا عوبسأ

 زئاوج مداقلا «اعيرألا موي ءاسم نوملستيس نيذلا ةثالثلا انئابدا مضاوت نم مغرلاب

 يبدا ناجرهم لوأ يف زيزعلا دبع نب دهف كلملا ةلالج دي نم بادالل ةيريدقتلا ةلودلا

 زئاوطا هدپم ردجاو مهم قحا وه نم كاته ناب مضوقو .. اندالب هدهشت هعون نم يياقنو
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 نم لوقلا اذه ناف « انناسنا ةمدخ يف المع اماهسا اومهساو ةيملع تافاضا !وفاضا نم

 هنأ ىلع الا هباستحا نكمي الو .. انسوفت يف مهناکم ةقيقح نم لدبي الو ريغب ال مهیناج

 . اهطقسي وأ اپیقنب الو ةرادحلاو ةيقحالا دک ی يذلا « ءاملعلا مضاوت» طامنا نم طم

 يلاو « برعلا ٠ هتلحت يقو ( هتمامي » يف رساتلا دمح ذاتسألا اک يا «ةملکلا ب ف

 ةمدخ يف ةيلمع تاماهساو ةيملع تافاضإ تناك .. ةذفلا هتالحر بک المح

 . انناسنا

 «ةودنلا» هندیرجو « شیرق» هتل يف يعابسلا دمحأ انذاتسأ اهبتك يتلا «ةملكلا» و

 تاماهساو ةيملع تافاضإ تناك .. ثحبلاو عادبإلا نيب ةريثكلا هبتك اپنلمح يبلاو

 .. انناسنا ةمدخ يف ةيلمع

 بدألا ةئشان نم اًريبك اددع ادهعت دقف .. هقملکلا» ب هاراثأو هابتك ام بناج ىلإو

 ام ردقب اجزم «نیفقتم» ك اهفقاوم كلذ ىلإ فاضي .. اًثحو اًعيجشتو ةياعر هبابشو

 نيفقشمكو نيسدأك هابعت يذلا «رودلا» ةغايص يف ؛ فقوملا» ب ةملكلا اهفورظ هب تحس

 :  ةدباكمو ءانعو هقشم نم اهللخت اع  ةليوطلا رمعلا ةلحر دعب أيل ةزئاحلا نوكتل ..

 .. ةرمثملا اههدوهجم فارتعاو نافرعو ريدقت ةبحت

 يأ وه .. يعابسلاو رساجلا نيذاتسألا نع ثيدحلا صيصخت يف ببسلا ىلعلو
 ءیراق كلذ يف تنك دقل . سيمخ نبا ذاتسالا تعباتو تارق ام رثک اب !بعباتو اهتارق

 ام ةءارف ةيسايسلا ةباتكلا يبملعت نأ لبق .. بحي نمل بحي ام أرقي - هيف اًثحاب ال بدا
 .. بجأ ال امو ۳ ی ال نل ناك ولو یتح ب

 وه .. یعابسلاو رسالا نيذاتسالا نع ثيدحلا ىصيصخت ببس ىلإ فاضي دقو
 أيهبح ىلإ و .. امهراثا نم بارتقالا ىلإ ةفرعملا كلت يتدشف بلک نع امهيفع تفرعت ىننا
 ةيردألا انتايح يف ةليلقلا ةزرابلا تامالعلا نم «نيتمالع» كو «نیفقوم» كو «نيبيدأ» ک
 ايلاطيإ يف ؛ایفارومهو اسنرف يف ةرثراس# ریثاتو ےراشتناک اًريثاتو اراشتنا امقحم ل ناو ىتح
 . لاثلا لييس ىلع رصم ي !نیسح هطاو
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 وهو - ثراوکلا اهب لحت نأ لبق - توریب ةنيدم يف .. رساج ا انذاتسا تفرع دقل

 هنأك «بتكم» يف هتلجم سادكأ طسو هتيأرو .. «برعلا» ةيلصفلا هتلجم رادصا يف لمعي
 هتايركذو هيد تلعس ناو هلاح دعسأ ملف .. 4 بتکم» اهنأك هةعبطم» وأ ؛ةعطما#

 ةروصو هبنیع يف برطضلا قلقلا كلذ يعم ىقبيل .. هتعدو دقلو : ةحضاولا هتیالصو

 .. هئايربكو بيدألا رقف نيب عماجلا يلزألا ديسجتلا كلذ نم

 يتفقلت يتلا .. ةحرملا ةكحاضلا تایرک ذلاو فئارطلاو صصقلا ليس نم مغرلابو

 امترفوو ابثالتماو هتايحو رساجلا انذاتسا نع .. ريمعلا يلع ذاتسألا قيدصلا دعب امف اهب
 لعل « لدبتي وأ اًريثكريغتي مل . هعادو دعب يسفن يف ىقبت يذلا كلذ ناف « اهتيويحو

 ةثالث لوا نيب ةيريدقتلا ةلودلا ةزئاج هلين نع نالعالا دنع ىحرف نم ءزج لكش كلذ
 . الع هلوصحب اًرتعمو اهم هل فتهأل .. اهنولانب

 .. ابنوقحتسب ال ةزئاحلا ىلع اولصح نيذلا نأب : ًالئاق فتافا ىلع ينأجاف هتكلو

 ةلمح ةيادب مأ .. عضاوت اذه له : هبلإ يحرف ىودع لقن ًالواحم هل تلقف

 ؟ ةيبدأ

 هذبب ىلوألا نأ دقتعأ يننكلو ء دحأ ىلع ةلمح الو .. دحأل اعضاوت سيل : لاقف
 .. مايألا هذه اننایح نورثيو نولمعي نيذلا نايشلا انؤالع مه ةرئاجلا

 ..ريثكلا تمدق كنكلو : تلق

 . قحتسي اًئيش مدقأ ۸ :  اًرصم لاق

 .. «ارقأو ل اًدعوم يتيطعت نأو .. يسفن ءىنها نأب يل حمستلف نذا : تلق

 .. رضاح : لاق

 ي هعم رشن يذلا ليمجلا ثیدحلل احابص هةنماثلا» يف اذعوم يناطعأ مث ...

 يفرعم ناف .. تاونس رشع ىلإ دتمت رساجلا انذاتسأب ةيصخشلا يتفرعم تناك اذإو
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 ' ةعماج يف اًيلاط تنک امدنع  ةساردلا مايأ ىلإ .. كلذ نم دعبأل دتمت ىعابسلا انذاتساب

 نيب  ىعابسلا انذاتسا نبا  ىعابسلا ريهز روتكدلا ىيدصو يليمز روزا .. ةيردنكسإلا
 . ةرهاقلاب ,ةرينملا ىع هتقش يف رخخآلاو نيحلا

 . ةرهاقلا ىلإ مدق دق يعابسلا ذاتسألا نأب تئجوف  تارايزلا كلت ىدحإ يفو
 - ةقش نم رك أ تناك ابنآ  اًركذن  نآلا نظا يتلا  هنبا ةقش يف لاخلا ةعيبطب لزنو

 يناصوأ ريهز روتكدلا نأ الا .. تدتعا اك هتفايض يف لوزتلا نم ينمرحي ل كلذ نأ ىلع
 از داتسا هدلاول يمي دپ موقيل 3 كلذ تلعف دقو ( ثيعطتسا ام ءو دا مارتلاب

 دقو .. یعاسلا انذاتسا اپیف یرا ةرم را يه كالت تناك دقت .. كلذ دعب - يعابسلا

 يذلاو دعب امف اهتفرع يلا هتعيبط فلاخي يذلا  همهجتو .. هيردا ال امب هلاغشنا يلاه
 نم فعاض دقو .. هعم ؛طسبتلا» خب ال هنبال قيدصو ليمز يننا هببس ناك اعر
 تايموي» يعابسلا ذاتنسألا باتك نم ةخسن تح نا كش نود ءافللا كلذ يف يبهر

 . هبتكم ىلع ةحورطم «نونحم

 ةيعاذإ ةودن هب يتتعمجو . تجرخت نأ دعب الإ .. كلذ دعب يعايسلا انذاتسا رآ مو
 يننأ يتيقححلا يبسكم ناكو ؛ ترم نم مسحلا ىلإ يلو هب ثبتنا . ه 84 ماع ةأرملا نع

 «بيدألا» نيب شهدلا رواجتلا كلذ ةيؤر نم ىنتنكم ةفرعم كلذ دعبو لالخ هتفرع
 ؛ اخرمو ةيرخس ءیلتع يذلا .. هصخش يف رخاسلا فوسلیفلاو «ثحابلاهو «يبحصلا»و
 ؛ةمجه ١ ىلإ 0 ال هناب قاوسألا نم (ةكم خیرات» هبتك مظعا دافن نع هلوق لعلو

 هند رجس نم هی مدي ملي دینلساو .. عساولا ءادهألا» لا لب 0 هيلع نيفقثملاو ءارقلا

 ! ! حرملا حورب ةئبلملا

 ریرقت رخأت هدرم ناف .. سفنلا يف كرحتب فسألاو ىسألا نم ضعب كانه ناكاذإو
 رعاشو (داوعلا» ك میلفع ركفم اهلجس نم طقسيل تقولا اذه لک ةيريدقتلا ةلودلا ةزئاج

 .. 4 هتاحشو ک ىظع

 نوشيعيس نطولا اذه ءاسنو بابشو لاجرو خویش نأب اذه عم  كشا تسلو
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 اهحرطي يتلا ةداعسلا كلتب - بادآلا عوبسأ وأ  ةيريدقتلا ةلودلا زئاوج ميدقت عوبسأ

 نطولا اذه ری مهداهجو مهدوهجر مهمايا نم اوطعا نيذلا ءالؤاهل ريدقتلا «ینعم»

 دارأ نم لكل ةحوتفم دبا لظت .. نطولل ءاطعلا باوبأ نأل « هناسنا مدقتو

 ھه ۱4۰8/۱/۲۱ 14۲ ع هءارقإ» عانم هللا دبع .د

 ناو نیا نيب

 ةلودلا ةزئاج اولان نيذلا رابکلا لاجرثا ءالؤبب يتحرف نع لبق نم بتكأ مل اذا

 ..؟ بدألا يف ةيريدقتلا

 ضعب يف ةتباثلا اباوزلا ضعبل اتاك ينابسحب .. يفت ىلع هتحرط لاؤسلا اذه
 ٩ ةيلحملا فحصلا

 .. ادراو هحرط ناكو

 .. اعونتم اًددعتم ناك اهب يحرف نإ « ةزئاجلا هذه ةيسنلاب .. لوقأ قحلاو

 نأ تيشخ ينكلو .. اهب قلعتي ايش بتكأ ناو .. ملقلا عرشأ نأ تكشوأ يننإو

 « كش الب ةميظع ةزئاجلا ةركفف .. بتاك لك هيتكي نأ حصي يذلا مالكلا اذه ددرأ

 ريمأ يدب ىلعو « هءاقب هللا لاطأ , دهفلا دهع ةيادب فو « ةركفلا هذه جارعا و

 اوزاف نیذلآ رفت ةثالثل « قفوملا رايتجالا اذه مث .. بابشلا ةياعرت ماعلا سیئرلا بابشلا

 ليبقلا اذه نم ءايشأب سفلا ثدحأ تنك ءانثلا قحتسيو .. جيبم لمع كلذ لك اپ

 .. قيلعتال حلصت ةديدج رثا يدل عمتجت یتح .. ةباتكلا ءىجراف دوعأ مث 5

 حسفأ نأ تبار ينكلو .. يدل تعمجت دق رثاخلا كلت نأ نآلا يبسفن معزأ الو

 .. ثدحلا ةرارح « يلدألا طسولا یسنپ نأ لبق .. قرولاو ملا ىلإ قيرطلا يرطاوخل

 يف تلخ تاونس ذنم ركفت « بابشلا ةياعرل ةماعلا ةسائرلا نأ يملع نم مغرئابو

 جورخ ققحتي نأ نملا نم دعأ يتنإف « ةيريدقتلا ةزئاجلا داحيإو « ةيركفلا ةكرحلا طيشنت
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 نوؤشلل هتیاعرب فرع يذلا . دهف كلا ةلالج دهع يف ذيفنتلا زيح ىلإ ةزئاجلا هذه
 هللا ءاش نإ رهازلا هدهع لالیتسا نأ كش الو .. فراعملل اًريزو ناك نأ ذنم ةيفاقثلا

 ءريكأ ةياعر نولانیس مینا « ةفاقثلاو ركفلا لقح يف نيلماعلل ىرشب ةردابملا هذهب

 ةيانع ىلا جاتحت ؛ يركفلا لقحلا يف ةريثك بناوج كانه نأ كلذ .. لمشا ماتماو

 ناکم يف يهو ؛ بقترملا لومالا اهرودب ابیف ةكلمملا علطضتلو « رهدزتو ومنتل « ةصاخ

 اب : فدهلأ غولب ىلع اهتردق ثيح نمو ؛ يمالسالاو ييرعلا اهزکرم ثيح نم ةرادصلا
 .. من نم اهيلع هللا ءافأ

 ذخألاو ؛ قرط دمو « ندم طيطخت الو « طقف ائاربع سيل ؛ يراضحلا ءانبلا نإ

 رصنعلا هباص يف لخدب « لماكتم نايك ء كلذ لك ىلإ وه لب .. ةثيدحلا ةيندملا لئاسوب

 - بهذ دقلف .. قيقحلا ءاقبلا هل بتكي يذلا وه ٠ يركفلا رصنعلا نإ لب .. يركفلا

 راد أشنأ هنأل كلا هرکذ ىقبو « ءانبو نارمع نم يبابعلا نومألا هديش ام لك _ ال

 ةزلالا ءاشنإ يف ةردابلا هذه ربتعا يفإف ۰ كللذل .. ةمجرتلاو ركفلاب ينعو « ة,كحلا

 ةياعرلو .. ةيفاقثلاو ةيبدألا ةكرحلا شاعنال هدعب ام هل اًديج ارشؤم <« ةيريدقتلا
 لب « يبرعلا ملاعلا انعم هبقتريو هبقترن يذلا ىوتسملا ىلإ اهب غولبلاو « نونفلاو ء بادآلا
 .. يمالسالا ماعلا

 لحم يف فقثلا دئاقلا اهيعار دهع يف « ةكلمملا نوكت نأ  لمألا ريبكل يننإو

 . ةيركفلا ةدايقلا نم ةرادصلا

 حسفني ال يكل « بناجلا اذهل ةردابملا مامزب نآلا ةكلمملا دخأت نأ ريثكر يخ هنإو
 ىلإ اهقیرط دخأتل  ةفرحنلا وأ ةشئاطلا ةيركفلا تاعازنلل + « حسفنا ام رثكأب : لانا

 لبقتسملا يف اتصرف ليحي ام .. ةيركفلا انتحاس ىلع ىلونتف ۰ ةيبرعلا تاعمتجا يب لغلغتلا

 .. باوصلا قيرط ىلإ يركفلا راسلا ليدعتل « ةقيض

 نيرئافلا نأ ىرأ انأو « ةرماغلا ةحرفلاب لپ .. حايترالا نم ريثكب ترعش دقلو

 .. ْنييقيقحلا مهداورو مهعئالط نمو : انئابدا ةريخ نم لاحر ةثالث ۽ ةيريدقتلا ةزئاجلاب
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 .. ةصاخلا ةيركفلا هتدایر مهنم لكل نا لب

 هجارخا « هلاعا مظعا نأو <« نادیم نم رثكأ يف ريبك دئار « ىعابسلا ذاتسألاف

 وه مث ۳ عیطتسب ام ربكأ هدهج نم هحنم « اًيرصع اجارخا « ةمركملا ةكم خيرات

 .. حصو 3 يعاداو ترم ( يعاجا باکو . ضصاق

 .. اهحتفا يتلا طاشلا هجوآ عیمج يف اذاتسا : یعابسلا ناکو

 اذیملت اهب تنکو .. ةيئادتبالا افصلا ةسردم اًسردم - هتفرع ام لوأ - هتفرع دقلو
 سردن اهمايأ انکو :. ةعلاطلا انسردپ ناکو .. ةيئادتبالا ةثلاثلا وأ ةعبارلا ةنسلا يف

 باتکلا اذه نا « هرصب بقاخ - دعب ایف - انذاتسا یأر دقو .. ( ةديشرلا ةءارقلا )

 باتک يوتحب نأ نم دبال هنأ رعشب ناکو .. اهبالطل عضو دقو .. اهدحو رصمب انعم
 حضي نأ ىلإ كلذ هعفدو .. ةيلحلا ةئيبلا نعو « ةكلمملا نعب ةماع تامولعم ىلع ةعلاطملا

 تنکو .. ةدیدع تاونس هنوسردب بالطلا ل يذلا « (ةءارقلا ملس) روهشلا هياتك

 تامولعمو « ةعونتم ةفاقث هيف اودجوف .. باتکلا اذه اوسرد نيذلا كئلوأ دحأ اضيأ

  ةيجع ةمولعملا هذه نوكت دقو  ثیدحا رعشلا نم ةديصق هب نأ ركذأ لب ,. ةميق

 ذاتسألا وه ةديصقلا بحاص نوكي نأ بجعألا نوكي دق لب ..! دهعلا كلذل ةبسنلاب

 رعشلا ةيلوأ يف سفاني نأ يعابسلا قح نم ناف كلذبو ! حجرا اك هسفن يعابسلا

 .ةردابملا يف هقع ظفتحيل « اهلئاق ىلع انلدب وأ .. ديدحلا

 : ةيراوخلا ةديصقلا كلت نم تايبأب ظفتحت ةفيعضلا قركاذ تلاز امو

 ؟ ذاتسأ اب .. ذاتسا

 ! ينبرضي يخأ اذه _

 .. انه نارخأ لكلا نقف ناك اذإو .. انه نم ىنغإ نبا ,, انآ

 يف هانأرق يذلا (ةءارفلا ماس) باتک يف ةركتملا ةيراوخلا ةفطقلا هذه تناك

 .. ةيلادتبالا
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 ةسردم ناكل « لمعي نأ هل حيتأ ول ترسم ىنتبا هنأ ۰ ةزرابلا يعابسلا تايلوأ نمو

 .. ىفلا بناجلا اذه يف نآلا اهسملن ىلا نويزفبلتلاو ةعاذإلا ةجاح تدس « لیثقلا يف
 . لقألا ىلع اهضعب تدس وأ

 اميظع ادئار يعابسلا ناك .. ركذأ نأ يت اف ام هريغيو ؛ تركذ يذلا كلذ ل کی

 .. هربظن لقي .. |

 ناك دقف « اهجراخ لوقأو . . اهجراخو .. ةسردملا يف يفاتسأ ۰ يعابسلا ناك اکو
 دمحم دمحا ذاتسألا رمعلا قيدص كلذكو مهدحا تنكو ء بابشلا نم اقیرف نشت
 ةيبدألا هتاسلج نم اناج رضحنل « ءافشلا ةعاق وأ ةيماشلاب هراد اعم داترن انکف .. لاج

 ولحلا (قبطملا) . . يركفلا ءاذغلا بناج ىلإ ايف (ةمسد) تاسلجلا هذه ضعب تناكو ..
 .. حلاملاو

 دمح ذاتسألا ريبكلا ةمالعلا ناك كلذكف « يذاتسأ يعابسلا ناك اك .. لوقأ
 . . ةرئاحلا اوزاح نيذلا ةئالثلا ناسرفلا دحأ ءرساجلا

 رضح نيح < ةمركملا ةكمب يدوعسلا يملعلا دهعلاب ةيئاهلا ةنسلا يف ايلاط تنك دقف

 يلع كلذ ناكو .. هنع ذحألا فرش يل ناكف « هب ةينيدلا داوملل اسردم رساح ا ذاتسألا
 جرختلا دعب هب ل تناكو ام ال ىح .. هتالاضفا تلاتت مث لوألا هلضف وه

 اهدانرا تنكو « الع ددرنلا نم رثكي کی ناک ثيح (مرخلا ةبتكم) يف اهضعب 5 ةريثك تاعءاقل

  هدوجو زعب همانا ناك يذلا : قاهغمألا (يناغألا) باتک ةعلاطمل نيباحالا ضعب ي

 ام ضعب حرش ىلع هب نيعتسأف + هدوجو ةصرف زپتنا تنكو .. يلثم ىلع هؤانتفا بعصیو

 ةيصخشلا كلت ء ماجا دمح ةيصخش نع ثیدحا ددصب نآلا تسلو . . يلع ضمغب

 نم تفرع اع ثدحتا امنإو « ًاليوط اًئيدح ىعدتسي ام كلذف ۰ ةديرفلا ةزيمنملا
 ضیفتسم حبصا ليلحلا انذاتسا نأ ديب .. ةيصخشلا هذه ةيركفلاو ةيبدألا بناوحلا
 يف اهجراخ ةيملعلا طاسوألا ىلإ ةكلمملا دودح هترهش تزاتجاو .. رکفلا ملاع يف ةرهشلا

 هئارتو هتغلو هخراتو هبدأو قرشلاب ةينعلا ةيبرغلا طاسوألا ىلإ اهاطخت لب .. ييرع دلب لك
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 اًصصختم املاع تفداصو ؛ برغلا يف وأ قرشلا يف ءاوس دلب ترز اذإ بجعت الو ..

 عم نقی ملعتل .. رساجلا دمح نع كلأسي ردايق ,. تاطوطخا وأ راثالا وأ ةغللا يف

 .. هلايح يف هللا دمأ اننيب هدوجوب رخفن نأ ان ی انملاعم نم زراب

 . ةمارکو ةناكم اذه يکي

 يتلا ۰ ةيعاولا ةساردلا يعدتسي كلذ ناف « ليصفتلاب هداحا ددعن نأ اندرآ اذإ امأ

 .. ةمجرتلا نم هقح درفلا ملعلا اذه ينت يكل ؛ ققدتو یصحت

 « اهملاعمو اهراثآو هدلبل قشاع .. قحم ةمالع هنا :لوقأ نأ عيطتسا ديدش راصتخاب

 .. قم « رشان ۽ يمجعم ( يحسم < ةلاحر ع يقنع 2 تحاب

 ءامسإ ةسرهف يف هتعوسوم « ةميظعلا هترثأم الا ريبكلا انذاتسا ةايح يف نكي مل ولو

 لمعلا اذهو .. ادم كلذ هافكل « ايف قيقحتلاو اهنع ثيدحلا ليصفتو « نكامألا

 .. دولخلل هحیشرب نأب رياح ةدحو

 هنإ يف رساجلا دمح ذاتسألا عم كرتشيو « خرؤمو « يحصو « بتاك : اهلثم وهو ..

 وهف هتيرعاشب اًريمتم اهبنع درفني و ؛ نكامألاب نعم ءراثالل عبتتم ؛ يعمجم < مجیهرم

 هيف هلو... يطبنلا رعشلاب ةيانعب ةيلوا بحاص هنا أك .. عوبطم ناوبد هلو : دی رعاش

 دح ال اناتک درفآ دم لب 2( هتسارد رداصم نم ار دصم حبصا روهشم فورم بفلوم

 .. نيبطبلا ءارعشلا ريهاشم

 ضعب مسا ددرت الك ةثالثلا ءالؤه ءاسا ركذتن نأ « ةفداصملا ليبق نم سيلو

 ةريزجلاو .. مساج اب رك ذت ةلجلا ةماعلاو .. يعابسلاب ركذت « ةودنلاف .. ةلئاملا انفحص

 .. سيمت نيأب رک ذت

 « ملعلاو ؛ ةرباثملاو دهجلا اهءارو ناك دقف .. اطابتعا ءالؤه ةداير نكت مل .. اًمح

 .. ةقداصلا ةنطاوملاو «ركفلاو
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 اندالب يف رکفلا داور رابک نم نیرخالا ناسرفلا ةرادص نارکن « ةتبلا اذه ىنعي الو

 ! ! . نيرباصلل ىبقعلاو .. ست ةلفاقلاو .. دداع رود ةحاسلا ي مهف ۰

 يعافرلا زيزعلا دبع

 ه ۱4۰۱/۲/۱ "4ع :ءاعب رالا»

 ةلودلا ةزئاج ىلع نيزئاحلا ءابدألا رواغ قحللا

 نطولل ميركت .. ةايحلل مرکت وه ءايحألا موکت : يعابسلا
 .. رک ةيادب هذه : سيمخ نبا

 .. اًنيش تیملل مارک الا فیضب ال : رساحلا

 ةحارصب هيف ثدحت يعابسلا دمحأ ريبكلا بيدألا عم «ضایرلا» ةديرج هئرجا ينئاه راوح يف []
 ةموکطا ريدقت هاجت هروعش نعو ةكلمملا يف ةيفاقثلا ةكرحلا مقاور تایلاکشا نم ةعومحت نع حوضوو

 : راوخا صن يلي ايفو .. ءابدألل اياعرو بدالل اهناضتحاو ةديشرلا

 ةيرعلا ةكلمملا ةموكح نکل . مهئاقو دعب ءابدألا مرکت ىلع يندالا طسولا داتعا ه
 لالح نیرکفلاو ءابدألل اهعرکتب ةديدج ةرهاظو اثار ادیلقت تسسا ةديشرلا ةيدوعسلا
 ۱ ؟؟ ةرهاظلا هذه نوميقت فيك . مهنایح

 ميركن نإ ماهالا ةباغ اهيلونو اهمرتحتو .. اهتقيقح ىلع ةايحلا مهفن انأدب اننأ ينعي اذه ×
 مرکت نم عون لحارلا بيدألا مرکتو 4 لصاح لیصع الإ سیل هل وم لعب بدلا

 مركنو .. نطولل مرکت وه ءايحألا مرکت نكل .. ءاوضألا تحت اهجزو تاذلا
 . .ةايحلل

 ؟ مکیلع ريدقتلا اذه رثأ ناك فيك : لأسنو اًقيمعو ًاليلق مكرعاشم ىلإ لعدن
 اذه دعب تدجو اذإف تعطتسا ام لقلا يدهج نم تلذب ينأ يسفن نع هفرعأ يذلا *
 يننأ كيلع ىفخا الو .. نيردقملا نم ةيلاع ةيناسن) كلتف كلذ ردقي نم دودحنا دهجلا
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 .. صاخو كيرف مط تاد ةداعیس سس

 !؟ مکعم مرکتلا اذه اوئانب نأ نکملا نم ناك نیرخآ ءابدا كلانه نأ دقتعت له ه

 امیر نيساسأ ىلع ءانب ناك انرایتخا نأ دقتعاو .. كلذ نوقحتسب نوريثك اندلب ي معن ×

 رسالا نیرعاللو ل نوزاوم مه نم هةم ساسالا اذه ىلعو عفترملا نسلا اهمها نوكي

 ابيناثو  راطعلاو يراصنالاو سودقلا دبعو يدومعلا ةدتاسألاك نسلا يف سيمخ نیاو

 . ةبسانملا هذه ددجتل ةصرفلا ةحانا يف نوكي دق

 ؟ .. ماعلا ىلإ هلبقتسم يف يدوعسلا ينرعلا بدألا ميدقت ءبع لمحل نولهؤملا مه نم ٠

 دبع نسحو قف نسح دمحم ءابدألا ةوعنالا نأ كش الف ءامسا ركذ نم دبال ناك اذإ #

 يرهاظلا (؟بارت) وبأو .. لصيفلا هللا دبع ريمألا ومسو « يرشخمز رهاطو « ىئرقلا هللا

 هل

 يش ثيدحلا رعشلا 34 ةا يرورض وهو رعشلا حور يوت يدلا تبدخا رعشلا دلع

 راتلا هنأل كلذ لوقأال .. هباتكب ةباتعلاو .. هل لاحملا حاسفاو هب عامهالا بج دیدج

 رعشلا اذه ىلإ اهسفن بسنت تاباتك ةمنو .. روطت ةجبتت ءاج رعشلا اذه هنأل لب ىشانا

 جذافلا هذه عم تسل انآ لوقأ مالك درحم .. اهيف ءيشال .. رعشلا حور دقتفت اهنکلو

 . اًيرقت اه مصخ ىنإ لب . ةيطابتعالا

 هسفن ضرفیس هدوجو تارربم كلع ناك اذإ و .. هبراحي نم دجيس یا اي ديدجلا

 . ضرألا يف ثكمي ال يذلا دبزلا اك ىبضمب وأ هتءافك تبتسو

 ؟ ةعرصو ةفيقد ماكحاب هنم فيك ؟وه نيأ . يدألا دقنلا م

 نا دبالو . جضنت ىتح تاونس ىلإ جاتحت تالواحم نم هارن امو دوجوم رغ دقنلا ۷

 دج ةليلقلا تاوصألا ضعب كلانه .. اًمكح ردصن وأ مكمن نأ لبق اًريثك لهمت

 .. ماع مكح رادصال ةلباق ةلاح لکشت ال اكل .. مارتحالا ديدش ئدتست

 هو



 يف اًديدحتو اهجراخ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم ءابدألا تاوصا حوضوب عمسن ال امه
 !؟ يبرعلا نطولا راطقأ ةيقب

 ( ءارحص ءاتبأ) وأ ( ةديدج ةمأ) اننأ ساسأ ىلع ايلا برعلا ءامشالا ةرظن لازت ال #

 ضعب لاسرا تبرج شيرق ةديرج ردصأ تنك موي .. مالعالا كلذ نع لوژسلاو
 امو .. میل لصت مل اكل انمالعا طئاسو قيرط نع ةيبرعلا لودلا ضعب ىلإ دادعالا

 ققحن نأ لمآ يناو انتاوطخيو انب نيرخآلا عنقي نأ عطتسي ملف اًرخأتم ناك اريخأ لصو
 ماعلا ىلإ يدوعسلا بدألا توص لصيس ذئدنع .. انمالعا لئاسول ديجلا راشتنالا

 .. انمهش و انردقي نم یقلتسو

 وأ ةكلمملا يف ءاوس نییدوعس ريغ ءابدأ هجتني يذلا ينرعلا بدألا ىلإ رظتن فيك ه
 .. اهجراخ

 . هيتكن ام مه اولجيل هلجن نأ بجيو .. هلجاو .. همرتحا ×

 يلب ايفو . قحللا ةلئسا نع باجأ دقف رساحلا دمح بيدألا ةمالعلا ذاتسألا امأ []

 : هتباجإ

 .. ساحلا دمت روظنم يف ةزئاجخلا ه

 ریدقتب حتنا انأو ىبسفن تفرع نأ ذنم انأف ايش ىتعت ال بدألل ةلودلا ةزئاج ىلإ ةبسنلاب *

 . بش اهربتعا تنك ام يسفن ىلإ اهفيضا انیح ةزئاجلا هذه رظنأل تنك اف نذإ ةلودلا
 . ءابدألا نوعدي نيفقثملا نم ةفئاط نم درف رساجلا دمح . لمشأو معآ اهنميق ةزئاجلا

 رمألا يف عسوتلا تدرآ اذإو ( بدألا) وهو مهأ ءيش ىلإ هيوخابو دمحم تزمر ةلودلا
 ركفلا ىلع موقت ألا ةايح ةمألا هذه يف ركفلا بناوج نم اًبناج تمركأ ةلودلا : لوقأ
 مهأ اهارأ يلل ةبسنلاب ةزئاحلاف نذإو .. عمتجملل حلاصلا عفانلا لمعلل جعنملا ملسلا
 رومألا نم يلا ةبسنلاب اهارأ يننإ الإ اهحاصت ةمعنلا ركشي نم تنك دو انأو مظعأو
 .. يسفن تفرع نأ ذنم ةلودلا نم هب عتمتا ال ةريسبلا
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 ةوطخ نکلو .. مهلیحر دعب ءايدألاو نينانفلا مركت لودلا نم باریک نأ فورعلا نم

 .. ةرياغم تعاج ةكلمملا ي ةرئاخلا

 ءايحالا مركت ةيبرعلا لودلا لوقأ الو ماعلا لود نم اًريثك نأ هفرعأ يذلا نأ دقتعا ا

 نم ةئفب صتخت الو ريدقتلل زئاوج ةلودلا حنت ىرخألا ةيبرعلا اندالب ينف .. تاومألاو

 دق لب نونفلا عاونأ فلت يف نينانفلاو ءابدألا ردقت ءاملعلا مرکت .. نيركفملا تاثف

 ام اًحبححص سيث نذإف . مهريغو نيحالقلاو عانصلا نم نيجتنملا ىلإ ريدقتلا اذه رجني
 ثیح نم لودلا نم اهريغ هب موقت امو ةميركلا انتلود هب موقت ام ںیہ قراف كانه لاقي
 مدق دقف تيما امأ جتنلا ميحصلا رمألا وه يحلل مارک الاف ءايحالا مارک | ىلإ ةردابما

 ره ریدقتلاو زئاوطاو تایسلا حنم نأ دقتعاو ایش مارک ا هيلإ فيضي الو مدق ام ىلع

 رظنلاو ماعنالاب مرکتلف تيملا مركت نإ ةلودلا تدارآ اذإ هنم ةدئاق ال يذلا رمألا ليبق نم

 . ةياعرو فطع ةرظن مهقلخ نم ىلإ

 اذه يطعت فيك .. ةيبرعلا ةيفاقتلا طاسوألا يف ايس تفاخ يدوعسلا بدألا توص ه

 را نم هقح بدل

 يف هتدمب سيق اذا ةيدوعسلا ةيبرعلا دالبلا يف ملعتا نأ لوألا بيسلا : ابابسا هذه نإ #

 ةدملا مصق وأ اًئيدح ربتعي هناف ةيبرعلا راطقالا نم امهريغو ماشلاو رصمك ىرخالا داليلا

 نم رثأ یوس يه ام ةفاقثلا .. ةفاقثلا رهاظم نم رهظم بدألا نأ ءىراق لك فرعي اکر

 لبق الإ دالبلا هذه طسو يف دالبلا هذه ي لخدي مل مظنملا ملعتلاو . . ميلعتلا راثآ 11

 نآ اًبيرغ سيلف اذفو نینسلا تاثم ذنم یرحنالا راطقالا ضعب ي لعد ايب ةنس نيسمحت

 ايدآو ايدوعس ايدأ كاتم نأ دقتع ال اأو .. توصلا تفاخ هنأب يدوعسلا | تدالا فصوب

 يرغ بدأ وه ةيبرعلا ةغللا ملكتت دالب ىصقأ ي وأ اندالب يف ءاوس بدألا يدوعس ريغ

 حصی ال اذه .. يدوعس بدأ 5 ييارع بدأ 5 يرصم بدأ اذه لاقي ناک . . يمالسا

 ةيبرعلا ةفاقثلا .. ةدحاو تاموقم يه يبرعلا بدألا تاموقم نأل .. ؟ اذال ..

 بد الا همسا ءيش اذه نع جتن نذإ .. ةلورولا بادآلا .. ةيمالسالا بادآلا .. ةيبرعلا

 دیرآ يتلا راثالا نم رثا الإ تامسقتلا هذه نأ دفتعا امو . راطقالا تفلتخا ناو ينرغلا
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 . ابيب قراوف داجیاو ةمألا مست اینم

 امدنع انأف . هراکفا نع ريبعتلا لئاسو نم ةليسو هتئيب نم ذختي فقثم لک نأ ةقيقح

 ارعش سيل هنأ دقتعا .. كلانه ام ىلإ رابنألا ريرخو رابطالا ديرغت هيف دجأو ارعش أرقأ

 ٩ دالبأ حاضت هدف دلفم هنا :تلفل كلذك ناك ولو .. ءارحصلا يف شاع رعاشل

 رعاش اذه نأ ديعتعا ناتيحلاو جاومألا باخطصا فصي ارعاش تعم ولو راجشأو راهنأ

 . راحبلا يف شاع

 .. مکقیلعت ام . اًبيرقت هب فرتعم ريغ ةكلملا يف ثيدخلا رعشلا لاز ال و

 يملا را یمسب نأ حصي رثتلا نم عون وه ثيدحلا رعشلاب هنومسي ام نأ ظحالب ًالوأ *

 عبان هنأ سحب يراقلا هأرقي امدنع ثيحب ءينطاع رثأت نع اًرداصو اًموهفم ناك اذإ ةصاخ

 مدقأ ذنم برعلا هفرع دقو يف رثن هنأب لوقن نأ حصي عونلا اذه ۰ هبلق تاضبن نم
 .. اریثک رعشلا دجت هريغ تاباتكو « عونلا اذه لثم اهيف دجت ظحاجلا تاباتك . روصعلا
 ىلع رصقتي ال برعلا دنع رعشلا نأ كلذ اًطورش هل نوطرتشي وهف برعلا دنع رعشلا امأ

 امو هب ماهفالا ةليسو .. نتنئا یتلیسو رعشلا نم دخت م دقلا يیرعلا رعاشلا .. هيئاعم

 : لوقب ييرعلا رعاشلاف بارطالا ةليسوو .. ناعم نم یاب

 راضم نفلا اذه ءانفلا نا  هلئاق تنأ رمش لک يف

 نكل ةليلق مهدنع ءانغلا تاودا تناكو رعشلا سس مها يسوم نوذحتي راک برعلاو

 نزاوتلا ندا : . مطوفع فو مهعامسا يف نيعماسلا يق رثؤيف هَيدسصقب مرتي و رعاشلا فقي

 اوعضوو هتلی رط ىلع راس سد هوقو لیلا عاج انه نم ةيساسأ عدعاق رعشال قيسولا

 ةقيرط ىلع ریس اهدجم ناسنالا اهعمسي امدنع يتلا ةيقيسولا عطاقلا يأ .. ليعافتلا هذه

 ًاشن روحبلا هذه راکنتساو .. رعشلا روحم هل اوعضو رثأتلا نم اًثيش هسفن يف ثدحت ةبيئر

 : لوقی لیلا دهع يف رعاش., اًميدق

 لیللب قلع نأ لبق نم  احيحص یرولا رعش ناك دق
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 يل أ تاقدلاو تأ رارتهالاو تتايغنلا ليجست دا را لیلا ۽ نا لر لب من رعاشلا اذه

 يف ةزيم .. يبرعلا رعشلا يف ناتزيم كانهف عاملا دنع ةذلو ازازتهاو ارت عمسلا يف ثدحت
 حصيو .. ارعش سيلف نيئزيملا نيتاه اندقف اذإف .. هب بارطالا يف يه ةيناثلا ةزيملاو هيناعم

 لك يف نوفورعم نويملاع ءارعش اهيدل حبصأو اهرعش يف روطتلا تلبق ةيوروالا لودلا ه

 ؟ نحن هلبقن ال !ذالف .. ماعلا

 روحي ىلع ناكأ ءاوس كيلق راتوأ هلرحو كسفن يف رثاو كزه ام وه رعشلا . . يديس ايال

 يف بارطالاو ةيقيسولا عيطاقتلاو ةيقيسوملا تانرلا اندجو اذ] .. ىرخأ روحي وأ لیلا

 .. يناعملا دجن اذإ 0 ا ذه ةقسانتم ةمغانتم تاغن لع نركب تی اذه

 يذلا عونا نم ندا وأ نأ 1 ا قتشا هتمو روعشلا قتشأ هنمو . ةقيقد ةرعشلا

 لک هما انأ . دي ته ۰ هتءارق دنع رثآ يأب سحأ ال رعش هنوسب

 . ةيزمرلاو ةيمعتلا يف ةئلابلا ىلإ هباحصا دمعي عونلا اذه نأ بيرغلاو ..

 ةحص ىدم ام .. ةيبرعلا راطقالا نع .. ةرخأتم تلازام ةكلمملا يف ةياورلا نإ :لاقي ه

 ؟ لوقلا اذه

 رثث ييف بدأ نم ةکح ةلاقم نم ةياور نم ةئيدحلا بدألا بورد لك ةقيقح تلق اك

 بردا ىلع راس نمو .. قيرطلا ىلع ريسن لازن الو اندالبل ةبسنلاب ةثيدح يه .. يف

 ةعيبطلاو .. ةيزمرلا ةيحان ومنت اهلمجمب ةصقلاو وست ةياورلا .. رخآ ءيش لانه مث لص

 نأ عيطتسي ال يح الإ زمرلا ىلإ ناسنالا دمعي الو .. ةلهس وأ ةحض شاو ادیب را
 يف ةيزمرلاف .. ةصاخ عاضوأ اهل اندالب نأ اذه ىلإ فاضي همالک نع اًحصفم نوکی

 لغلغت مدع وهو دحاو ببسل «یراق لک دنع غاستست ال دق ةضقلا وأ ةياورلا وأ رعشلا

 . اهدهع ةثادحو اندالب يف ةفاقثلا

 ؟.. ءايدألا نم حشرت نف .. لبقملا ماعلل ةزئاجلا يف نيزئافلا راتخت نأ كيلإ بلط ول «
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 قحتس يذلا قلا بيدألا نأ یرآ ينكلو .. انيعب اسا يكزأ نل ينا 5 ×

 ةمألا هذه ةايح سکعت يلا ةارملا وأ ةروصلا وه بألا نأ كردي يذلا وه ةزئاجلا

 هنأ كرديو .. ةيلستلا لئاسو نم ةليسو ال ءانبلا لئاسو نم ةليسو بدألا نأ كرديو
 لمعلاو هيزتلا ركفلاو ةبيزتلا ةملكلا .. هب فصتي نأ بحي ار ىلع هتمأ مامأ بلاطم
 نيواود ةرثك وأ ضيلاتلا ةرثك سيل .. ةزئاجلا حني نأ قحتسب ب نمل ةثالث سس حتما
 ناسنالا لعج يذلا وه تافلؤملاب تابتکلا ءلم وأ فحصلا يف ةباتكلا ةرثك وأ رعشلا

 تافصلا هذه ضعبب نوفصتي دق سان ! كانه .. ةرئاجلا قحستسي ناسنإلا اذه نأ مكعب
 , فيزم مهیدأو مهسفنأ عم نيقداص اوسي مال ةزئاجلا نم !ومرحج نأ بحي مهنكلو

 اودعي نأ نوقحسس ال ءالؤه .. ليلضتلا هب دصقي بدأ .. ةطاخمو یافت بدأ مي داو

 نم وه اًمح بيدألا .. مهئاعساب فحصلا وألم وأ بتكلاب تابتكملا ال اوالم ولو ءابدأ

 ةيحو ةيوق نوکت نأ بحي يلا ةمألا هذه نم هزج هنأب كردملا نآسنإلا لمع هتمأل لمعي
 . هيرتلا رحلا ركفلاو ةملكلا قدص ىلع شيعت نأو

 : يبعشلا رعشلا نع اذامو ه

 ةجهلب موظنم رعشلا اذه .. ةنس ٠٠ يلاوح لبق هترشن يبعشلا رعشلا اذه يف يأر يل ۷

 قارعلا ةجفو .. رصم يف ةجمل كانه .. ةعونتم ةيبرعلا راطقألا تاجش نكل .. دالبلا

 . ةكلمملا يف ةريثك تاج لب .. دج يف ةجهلو .. ماشلا ةجحلو

 . قح مهعم دكفارك ةيبرعلا ةغللا ىل اع رثأ هيف رعشلا نم عونلا !ذع نا نولئاقلا

 ناك .. ؟ اذه تیک. مهم یر لا لع هنم فو الو هلأ بنا

 لوألا ةحبصفلا ةيبرعلا تاجهللا نم ةسبتقم ةجم دالبلا هذه يف ةنس نيعبرأ لبق ام ىلإ
 هقمع يف لصي ةماعلا نع ثراوتم رعش كانه ناك مث .. ةيمجعا تای ابرق دج الو ..

 رعشلا نم عونلا اذه نم نودلخ نبأ هنود امو يرجفا نماثلاو يرجفا عبسلا نرفلا ىلإ
 حاضیالا ثيح نمو يلاعلاو تادرفلا ثبح نم ةغللا دعاوق ىلع هقبطت نأ تدرا اذإ
 .. امیقتسم هتدجو تاياغلا نع

 داللا هذه ةجهلب لجس ةقيقحلا يف وه ةبوحتلا دعاوقلا ىلع هريس مدعب درفني هنأ الأ
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 ةغللا تدجو نأ ذنم .. ةحيصفلا ةيبرعلا ةجهللا روصعلا مددقأ ذنم دالبلا هذه ةجطو ..

 ةيحان هذه .. ةغللا هذه دسفت اهثولت ةماقإ اهيف اوميقي م مجاعالا نأل .. ةيبرعلا دهم يف
 مهو برعلا لبقو مالسالا لبق مأ هنكسي ناك ماشلا یرخألا ةيبرعلا راطقالا ةجم يف امأ

 يف مده لماع اندجوأ ةجهللا كلت انیحأ اذإف ةيقاب اهتيقب لازت الو ةيبرع تسيل تاجم
 ةيرصملا ةجهللا يف لوقلا كلذكو ةيبرعلا ةفللا نع اًبيرغ اًرصنع اندجوأ اننأل ةيبرعلا ةغللا

 امأ ةيبرعلا ةريزجلا بلق نع ةديعب يه يتلا ىرخألا ةيبرعلا تاجهللاو ةينادوسلا ةجهللاو
 نوعدملا ءالؤه ينأي نأ لبقو ةمجعلا اهیف رشتتو ثولت نأ لبق اهسفن . اهطسو ةريزجلا
 نم عونلا اذه انل اودسفا نيذلا نوعدملا ءالؤه .. رعشلا نم عوتلا اذه انل اودسفا نيذلا

 .. هوسند .. هيف اولخدا ةعاذإلا يف مهعمسنو فحصلا يف نوبتكي نيذلا ءالؤه .. رعشلا

 اهلعجيل ابي ريغيف .. ةديصقلا مهدحأ قلي « تالكلا نم اًريثك هيف اوريغ .. هوفيز
 هديري ینعل ةقباطم اهلحجو اهعوضوم يف ريغبو ةيفارخ رابخأب يقأيو .. نيعماسلا بسانت
 للضت اذامل .. عاذی نأ حصي يذلا ءيشلا الإ عيذن ال نحن .. ۱۲ اذال .. هسقن يف

 بدالا دفاور نم اًدفار ناك يماعلا يبعشلا رعشلا نذا .. اهعذت ال اهكرتا .. ؟ سانلا

 ةسارد يف ةليسو هذختا تنك انأ .. تاجهللا ةسارد دقاورو خيراتلا دفاورو ينرعلا

 اوراط لاقي .. الثم .. يودبلا رعشلا !ذه يف اهدجن تاجهللا نم ريثك .. تاجهللا

 نيسرادلا دمت بيرق دهع ىلإ تناك ةيدجنلا ةيماعلا ةجهللا نأ يأ ..اًهلَعرطف نهم

 يف رشني ام ريثك اذهلو لبانلاب لبالا طلتخاف نآلا امأ ةبوق دهاوشب ةيرعلا تاجهلل

 . هلم ةدئاف ال ءاره .. فحصلا

 عاونآ نم عون هيق لخدي نأ لبقو فييزتلا هلخدي نأ لبق يماعلا رعشلا نإ : زاجیابو
 سردي نأ يغبتي ةنس نيعبرا لبق هنم الجسم ناك ام يأ .. اًدفار ناك شغلاو عادخلا

 . هنم ةدئاف ال اًئغ هرثکا ىرا نآلا فحصلا يف أرقيو

 : اهتوميقي فيك ةكلمملا يف ةيبدألا قحالملا ٠

 ةبيط ةرداب اهارأ انأ ةيبدأ قحالم نم انفحص هردصت ايف هدهاشا يذلا ءيشلا ًالوأ *

 ةيحانلا يف ةصصختم ةلحم ةيأ انيدل سيل ةدوقفم لازت ال اندالب يف ةيبدألا ةفاحصلا نأل
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 دقل .. برعلا ةلحم الم ذخ تاباتکلاو «ارالاو راكفألا ص اجزم دبي اعاو ةيبدألا

 ىلإ ةجاحب ءىراقلا نکل .. میدقلا يبرعلا بدألاو ةيخيراتلاو ةيفارغجلا ةيحانلل اهتصصخ
 يلو « اًدج ديفم قحالملا هذه لثم داحيإ نأ ىرأ اذه .. ةقيمع ةيبدأ ةسارد

 .. تاتظح الم

 تنكو .. ةيبدأ ريغ تاياتكب ةءولمم اهدجن ليلق قحالملا يف بدألا ظح نأ اهو
 ةمرقملا رصانعلا نم رصتع مهأ ايف دقفأ يننإ مث ةيحانلا هذه قحلملا صصخب نأ ىبمتا

 نم مهريغو ءارعشلاو نیخرزلاو نیئحابلا رثكأ نأ كلذ يف ببسلاو .. دقتلا وهو بدألل

 باحصأ دجن اذل .. ىرخأ ءايشأل ةليسو هنم نوذختی دقف دقنلل مهرودص عستن ال

 ضعب يف ادقن بتكأ ةنس نبسمخ نم تنك عونلا اذه ةراثا نع نودعابی قحالملا

 . فحصلا

 .. كرظن نوتفلب ١ بابشلا ةكلمملا ءابذا لع ۳ +

 يتلا مهيدل ةيبرعلا ةغللا فعض كلذ بيسو ًاليزه لازي ال بابشلا ءابدألا جاتنا نإ #

 . اهيلع ةباتكلا موقت نأ بجو بدألا زئاكر نم ةزيكر يه

 ةكلم هل نوكتي يكل ممدلا يركفلا ءاذغلاب ىدغتي نأ بحي  ةيركفلا ةيحانلا نمو

 كلذل ةميقس اهتمجرت نأل ةمجرتملا بتكلا ةءارق ىلع عجشأا ال ان .. اهب ةباتكلا عيطتسي

 . ةيوق ةفاقث ميدل تحبصال میدقلا ثارثلاب مهركف بابشلا ياغي ول

 : لاقف قحللا ةلتسا ىلع سيمخ نب هللا دبع بيدألا ذاتسألا باجأ دقو []

 ؟ سيمخ نب هللا دبعل ةزئاخلا يبعت اذام م

 لک باتني روعشب اهات اميح هروعشو ةزئاجلا هذبب زاف يذلا نطاوملا روعش يروعش #
 . هدالبو هتمال صلح نطاوم

 يطعت نأ دارلا سیلو . اه حشري نمل ةزئاجلا هذه يطعت نأ ةيحان نم روعشلا ناك
 يركفلا بناجلا ىلإ رظني نأ وهو كلذ ءارو ام دارملا امئإو بسحف صاخشال وأ صخشل
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 اهاوتسم نمو اهماقم نم عفریو . ةصاخ ةرظن اپیلا رظنی دالبلا هذبب يفاقثلاو يندألاو
 . ریدقتلاو لیجبتلا ةرظن ابيلإ رظنیو

 هب نولدیو مهتفاقث مهرکف بناج ي مهدالب بناج يف الو نونطاولا اهأريو

 ىلع ینطب داكيل یتح رکو رثکو یفط دق يدالا بناجلا نأل ةباثملا هذ نوکت ةرهاظلا
 ادبنو ةرئاجلا هذه نم أديت ربع ةيادب هذهف ةيبدألاو ةيفاقثلاو ةبركفلاو ةبحورلا بناوجلا
 هيلع نوصرحي يذلا هجولا مهيطعت اهيدأ نعو دالبلا هذه نع قيقحلا هجولا ملل يطعن

 بناوج الإ ةيدالا بناوجلا اف هتقبقح ىلع اوفقي نأ نولواحو هنودشنيو صرخلا مات

 _ قحتسب يذلا وه امو دلاخلا وه ام يقبيو بهذتو رمضتو يشالتت اه ناعرس قي ربو ءالط

 ةيوازلا هذه نم الإ ترظنو ةزئاجلا يذحخا ىلإ ترظن اذكه . ريدقتلاو ليجبتلاو ةرظنلا

 . اه نيصلخملا نم دالبلا هذه ريغ يفو دالبلا هذه نم يبرع لک اب نمي اک اج نمؤأ يتلا

 ؟ لبقملا ماعلا يف ةزئاملا لين مهل نوعقوتت نورخآ ءابدأ مکنعذ يف له «

 اولمعو اولمع دقو ريدقتلا بناجو یاقحتسالا بناج مهل ءابدأ كانه نأ كش ال ×

 دق اننآ ةزئاجلاب زاف نم الو انآ ین نأ يعدأ الو مهتاءاطعبو مهتاف افلؤمب ةيدوعسلا ةيتكملا !ورثاو

 تتار يلا فورظلا يه نکلو ۳ هزيب وأ هداطع قوفب ام انيطعاو لالا اذه يف مهانقبس

 . ةرئاحلا هذه انتطعا يتلا فدصلاو

 خال عشرا ها هذي اوزوفب نأ ہللا ءاش نإ بفرتأ نیلا ی يناونا نيب نم حشرأ

 نم هنأ كلش الو فلأو ءاطعلا لزجاو ىطعأو ىطعأ نم رهف (يدوبعلا رصان) خيشلا

 عاب هل وهو راطع روفغلا دبع ذاتسألا حشرأ اك .ةزئاحلا هذه نوقحتسي نيذلا سالا

 ىطعأو ىطعا دقف (يفلا) رعاشلا ذاتسألا حشرا اكرشنلاو ثحبلاو فیلأتلا يف ليوط

 ءاش نإ نوكي فوسو ةيتآلا ةنسلا ةزئاجل مهحشرأ ءالؤه . ليوط عاب رعشلا يف هل ناكو
 اوطعا نم مههابشا بيصن نم اضيأ نوكي اک ةزئاجلا هذبب اوزوفي نأ مهيصن نم هللا
 . دالبلا هذهو ةمألا هذغ ءاطعلا اورثكأو

 . ءايدألا باشلا ام نوحصتت يتلا ةملكلا يه ام ه

1۳ 



 ساد

 لاس عر الط المو هاك د أ

 ا تا دوام
 كاوسركي نأ يه بابشلا يناوخأل يملك *

 ۳ ملعلا نم تظفح ام ةلصيب تلغتشا

 (ییال كلذ دعب یغبتو امون هتيبتو ىجذلا ۵ نارهس تيبأأ)

 دبال . ۱ نم هظح لاني نأ لذاختملاو لوسکلاو ءیطابتملل نکع ال .. ال

 .. هقحتسب يذلا ردقلا هسفن نم هيطعيو هدهج ملعلل سرکی نأ باشل

 كردأ نا نکلا يمجعا مک .. يناتلاو رارکتلاب كردي .. 0 كردي ال ملل

 حالسلا وهف .. ملعلا قحو ملعلل مهعاطسم اولذيي نأ يناوخ .. نغ لك راركتلاب
 نأ بح يذلا ةعقاولا ةا وشو هلوص ف راس يذلا روت ۹ رهو ةيلع لوعب يذلا

 . مهلم ريدج وه ام مهعتجللو مهدالبو مهمال اوطعب نأ لجأ نم بابشلا اهانبتي

 ؟ ديج لكشب ةيبرعلا نادلبلا يف ف يدوعسلا بدألا راشتناب ةليفكلا لبسلا يه ام «

 سفن يف هراشتنا یخو اهريغو ةيبرعلا نادلبلا 5 يدوعسلا بدألا راشتنا نأ اش ا 3

 ساسأ لع هعاطسم لذدبيو .. ةسركملا صخشلا دوهج لو .. دوهح ىلإ جاتح دالبلا

 ىلوتت نأب ةنيفو . ةرفوتم عيزوتلاو رشنلاب ةينعملا تاسسؤملا نوكت نا ین .. هجاتن رشن
 دالا لاد انيدا جاتنا رشن ف اهسيفنو اهسعن نم لذبتو هعجشتو بناحلا اذه

 . اهجراخو

 يداملا اهعضوو اهرثا اهو اهتلأد ةلودلل نأل ةلودلا ةباعرب بلاطا إف | ذه ريغ

 ترفاضت اذإ ةعمتمت رصانعلا هذه . اهجر اخو اهطيحم لخاد دالبلا بدأ رشن يف يونعملاو

 . جراخلاو لحادلا يف يف يدوعسلا بدألا رشنب ةريداجو ةنيقو ةليمك اهنأف اهنجآ نم دوهخا

 رعشلا رود يف مکیار عمست نأ دون يرث . . يبعشلا رعشلا لوح ةريثك تاشافن تراد مه

 ؟ ةيبدألا ةريسملا 5 يعشلأ

 قيقحتلاو ثحبلاب ريدجو . مدقلا بدألا دقاور نم دفار هنأ كش ال ييعشلا رعشلا #

 . هاتبمو هاتعمو هازفل قيقحلا مهفلاو ليصحتلاو رشنلاو
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 رعشلا اذه .. اهب نیق وه ام انبدأو انرکف دميو ةيبرعلا ةغللا دمي دفار كش نودب وهف
 ديلاقتلاو تاداعلا نم خبراتلا نم ماع فلألا نع ديزي ام ةليط تامولعملا نم لجس

 نيعل ابيلع رثعت الو تعاضل اهظفح يبعشلا رعشلا نأ الول يتلا رومألاو لاوحألاو مايألاو
 . رثال وأ

 . ةيحانلا هذه لجأ نم ءيش لک لبقو لأ اهاعرن نأ بحي
 . اهلجال هاعرن نأ بحي ىلا ةيقيقحلا انيدا دفاور نم دفار هنأل هاعرت : انا

 نغم يبرعلا نال هنم ةقالطنا هنأل حيصفلا يبرعلا انرعش نم قالطنا هنأل هاعرن

 نع ردصي لبق رعشلا ناك الو . ناك اییحو ناك اني رعشلا ىلإ لايم هعطب رعاش « هعبطب

 احیصف اهلخاد ام ةيبرعلا ةغللا لخاد الو . اًميفتسم ارمش ناك ةميقتسم ةجوق ةميلس ةج

 ىلإ تمي ابنكلو نآلا مئاقلا هعضو ىلع قطني حبصأو هلخاد ام يبرعلا رعشلا لخاد اًميلس

 انيقلال انش ولو حيصفلا يرعلا رعشلل كلش الب دادتما وهو .. تاللصب لب ةلصب ةلص

 . حیصقلا ييرعلا رعشلل دادتما هنأ ىلع ةحضاو ةلالد لدت رعشلا اذه نم ةلئما

 عماورلا قوقح فاته نزلا نم  ةليل دعب ةليل يف ایلنا اهاعش

 : رخآ لوقو

 هبراقع انیلع اضغلا نم تبدو  هبالك بيرق نم انتحبن دز

 هبلاعت تاحراص مزح بوص اب تسيو اياطمل كاروأب هان

 دجت نلف ةحيصفلا ةيبرعلا ةغللاب تئرق وأ ةيماعلا ةجهللاب تئرف اذإ ةقباسلا تايبألا
 اهلصا ىلإ عجرت يلا ةلثمألا فولا نم لب ةلثمألا نم كلانه ام رخآ ىلإ « ايبليب قرف يأ

 مهتغلب رعشلا اذه نولوقي اوأدبف رعشلا اذه عم زجنا حيصفلا ييرعلا رعشلا وهو ليصألا

 دعقي ام ابنمو اهب هنولوقیف حیصفلا ييرعلا رعشلا فداصي ام انف اهنوديحي ىثلا مهتجهلبو

 اوفرعی نل ءالؤه . مده لوعم اذه ناو ءاد اذه نإ اولاقو نيرحأتم اوءاج نيذلا باتکلا
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 اذه يمارم نم كردأ ام كردأ نمو ةثيبلا يف شاع نم اًصوصخ هنع اوفرعي نلو ةقيقحلا
 اهتفرعم ىح اهوفرعی نلو ةقيقحلا اوزيمب نل مناف اوكردا ام اوكردأ ناو ءالوهو « رعشلا

 . يبعشلا رعشلا ىلإ يرظن هذه

 ؟ ثيدحلا رعشلا نع اذامو ء

 اومست نم اهب ءاج ةرهاظو لومخو لسك وه لب .. رعشب ربا رعشلا سيل يرظن يف #
 طاسوألا يف هب اوفذقو رعشلا اذه اونبت نمت مههابشاو سينوداو رازنو ينايبلاك ر عشلا اذهب
 اهنوعضتو ةبيتر ةقسانتم اًظافلأ نوفصرت ام درجمب مکن : بابشلا ءالؤمل اولاقو . ةيبرعلا
 مكنإف ةموهفم ريغ وأ ةموهفم يناعملا هذه تناكأ ءاوس ياعم اهنونمضتو ةديرج يف

 لوعمو شسؤم ء يش اذهف « هفرعب ال نمو هفرعي نم رعشلا مظني ذخاو ءارعش نوحبصت
 وأ هقح يف لهاستي نأ يحصفلل سمحتملل نكمي الو .ىحصفلا ىلع دج ءيشو مده
 مم أشن يذلا رخمشلا دوطلاو حرصلا اذه ءانب مدبب مده لوعمك هنأش نم للقب نأ
 هتفطاعو هنادجوپ هلوقب .. اذه هموي ىتح هعم لزي لو ةيلهاجلا يف أشن ام لوأ ينرعلا
 اهوجورب نأ نوديريو ةغدبلا هذبب ءالؤه يئي نأ امأ اهلع رابغ ال يتلا هتقيقيو
 ءارعش اونوكن نآ حمطن اننا ةمليغالا ءالؤفو ةيتفلا ءالؤه نولومي مهنأ ببسب اهوجوريو
 فوسو هيلإ نكرا الو اًرعش هيما الو ءيشلا اذهب نموأ ال اناف .. ةقيرطلا هذه ىلع
 .٠ هقسو هقحسو هرحد ليبس يف دهاجأ

 فه ۱8۰۳/۱۱/۲۱ - ۵۵4۵2 (ضایرلا :ةقاقثو بدا» قحلم)

 ! ةلودلا ةزئاجو .. ةئالثلا ةذتاسألا عم

 ینعلا نأ الإ لوح ةباتكلا مغرو «ًارخأتم عوضوملا اذه لوانتأس يننأب يروعش عم

 ؛ةميركلا ةزئاجلا هذه هنم تقلطنا يذلا !دبملا نم ًافالطنا «ليلحتلاو حرشلا قحتسب

 ةيفاقثلاو ةيميداكألا اهسسأو ةيملعلا دعاوقنل لاكتسا ةلحرم ةزئاجلا ةلحرم نألو

 يف دلبلا اذه لب ةمجلا اهدئاوفو اهتازاجتإ لكب ةيزاوتلا لوقحلا هذه خيسرت ةلحرمو

 ةريخخلا ابتردایمو ءاهتيباحيإب بابشلا ةياعرل ةماعلا ةسائرلاو .لبقتسملاو رضاحلاو يضال
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 وحن ممهلا ذحشل ًاذفنع تحتفو :ريدقتلا نوقحتسب نم ريدقت ىلإ قيسلا انتدوع ماد

 انمدق ام اذإف .ايفاقثو ايملع ةددجتلا ةفاضالاو ءانبلل يلاثم ليبس وهو : بیطلا ءادتقالا

 همدقيو همدق ام لكب هسيئر ومسلو :ةماعلا انتايح يب لعافلا قفرملا اذهل نانتمالاو ركشلا

 «مظعلا كلملا ةلالج بألا دئاقلا هب لضفت ريدقت نم هجوت امو اهیفقتمو اندالب بابشل

 : هتعباتمو هصرحو هتياعرب ةماعلا ةفاقثلاو ( يمي داك الا ملعتلا هلفاق رياسيو رياس نم وهو

 يملعلا مدقتلا ومن ةقفوملا ةقالطنالا هديب كسقلا ىلع انمزع ددجنو «اننانئمطا دكؤن انئاف

 ..ةءانبلا هلوقحو هتارسيتم لكب

 ةلودلا ةزئاج ًاعيمج ءالؤه هيلع قحتسا يذلا ليمجلاب فارتعالا باب نمو
 لوانتأس ينئاق «فداحلاو داجلا قيرطلل ةئيضمو ةرمتسم ةزيكر نولذع مهو :ةيريدقتلا

 نب هللادبع داتسالاو ءرساجلا دمح ذاتسالا : نم لك نع ةيساسألا تامولعملا ضعب

 ييوكت ةلحرمب ةرشابم ريغو ةرشابم ةلص.مهنم لكلو «يعابسلا دمحأ ذاتسألاو «سيمخ

 ام لكب ؛ةصاخ ةيفاقثلا يناهاجتا ىلع - يليجب ةوسأ  ًاعيمج !ورثأ دقو « يملعلاو يفاقثلا

 .صالخاو قدصو ةكحو ةفرعم نم هونوآ

 ةعجشمو ةداج ةياعر اهاعرو ةئدتبملا يناردق نضتحا رساجلا دمح خيشلا ةليضف

 «ةيوناثلا ةسردلا دعاقم ىلع لزأ الو اهينأ تنك ينلا ةعضاوتملا ةيفاقثلا ةيضرألا ءارثال

 هنربتعاف :ةيعربسالا (ةماعلا) ةديرج يه ةرايس ةديرج يف رشن لاقم لوأ تبتك دقف

 يلإ دنسأ نيح ةميركلا هتقث هتليسفف ينالوأ مث .ناك اذكهو ةلصاوملل ًاببط ًاقلطنم

 ةوقلا اهعم ترعشتسا ةوطحخخ تناكف «ةديرجلا سفنب (ليخلا) ةحفص ىلع فارشالا

 يضقأ انك ىتح «ةركبم ةلحرم يف جاتنتسالاو ةعلاطملا ىلع تلبقأف (يئارقلا) ناوفتلاو

 عيطتسأ تنك لاي نم رثكأ يف ديدج لكب مام إلا ةءارقلا يف ليللا نم ربكألا رجلا
 ةييداك الا ةساردلا لحارم يزايتجا يف مهم لماع  قحلا ماو  اذهو «هباعيتساو همهف

 عم نمازتم صلع دهجكو ءاضيأ ةساردلا نابإ هاسنأ ال هيجوت عم ؛رصبتو رسيو ةلوهسب

 نم (ةماعلا) ةديرج تناك دقو .حلاصلا ناغع خيشلا يذاتسأ ةليضف لبق نم ةلحرملا هذه

 ناكو ,ةيملعلا مهتاردق ةذتاسألا نم ريثك اهربع سرام يتلا ةيفاقثلا خورصلا كلت
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 ذاتسأو روتکدلاو ملاعلا ًايلاح مهنم حبصأ نيذلا نیئدتبلا نم ديدعلل ًارنم مهسفانن

 ةلجمك ضابرلا ةئيدمب اهنم ددع لوأ ردص ثيح خلا ... يعاجالا بتاکلاو « ةعماجلا
 عباطلا رفوت مدعل رصع هتعابط تمت دقو ه ۱۳۷۲ ماع نم ةجحلا يذ رهش يف ةبرهش

 تردص ه ۱۳۷۵ ماع ينو ؛نانبلف ةمرکلا ةكم يف تعبط مث .كاذنآ ضايرلا ةئيدمب
 يه ابیف عباطم لوأ تئشنأ نأ دعب ضايرلا ةنيدم يف ةرم لوأل تعبط ةيعوبسأ ةديرجك
 ..نيحلا اذه ىلإ ةئاق تلازامو (ضايرلا) عباطم

 ةباتكلا سرامأ ؛ًاضيأ ءيشان ذيملتك هعم تأدب «سیمخ نب هللادبع خيشلا ةليضفو

 نأ ىلإ هبيجوتو هتباعر نسحب تيظح دقو فیرالا ةيعاتجالا اباضقلا ىفعب لاحم يف
 بم قلعتي ام ماوس ةينفلا بناوجلا نم ريثك يف هيلع دمتعي (ًايفحص) ًارصنع تحبصأ
 يتلا (ةريزجلا) ةلمجم تناكو .(بيضوتلا)و جارخألا لئاسم وأ .ينحصلا دادعألاب
 ةسردم ه 98/8 ماع نم ةدعقلا يذ رهش يف ةيرهش ةلجمك ضايرلا ةنيدمب تردص

 هنزتجا يتلا ةقالطتالا ةلحرم ةيادب تناك دقف ةجضانلا براجتلاو تاربخلا ةعوتتم

 اهوانتت تناك يتلا ةيركفلا داعبألا لكل ةحضاو ةبؤر اهعم تنوكتو ,ًايفاقثو ًايملع
 تدفتسا اك ءداصتقالاو عاجالاو :ةفاحصلاو «بدألا تالاع يف كلاذنآ انتفاحص

 نيحح ظحلا ينفلاح دقو .اهريرحت زاهجم نولمعي اوناک نيذلا ءالمزلا نم ةبج براجت نم
 يذاتسأ ةليضف وهو ماعلا اهريدم فارشإ تحت ضايرلا هايم ةحلصم زاهجب تقحتلا

 مو تلزام ثيح ةيفحصلا ةريزجلا ةسسؤم ءاضعا دحا مث ؛سیمخ نبا هللادبع خيشلا
 نم هدالب لی همدق ام ىلع رابكالاو مارتحالاو ريدقتلا لكب هتليضفل فرعا لزأ

 .ةلودلا ريدقت اهعم قحتسا تامدج

 ىلع ارشابم سيمخ نب هللادبعو رساجلا دمح نيليلجلا انیخیش نم لك يثأت ناك اذإو
 رثآ دق يعابسلا دمحأ ذاتسألا وهو ثلاثلا سرافلا نإف .يملعلاو يناقثلا بوكت لمح

 يا (شبرق) ةلع يف اهأرقن يتلا هدوهج ربع ءرشابم ريغ ًريثأت مهنم انو يليج نم ريثك يف
 يف مظتنا ؛ةعمال ةعماج ةلحم تناكو ه ۱۳۷۹ ماع نم ادب ةمركملا ةكمب اهردصي ناك
 تالاب يف مهرثأ مه نم ديدعلا منم دجن نيذلا بابشلا نم ةعومجم اهريرحت كلس
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 ..ًايلاح ةيدوعسلا ةفاحصلاو بدألا

 تاطاشنلا عيمجو لحارملا عيمجي طیحأ ال يعيبط - بضتقم - ينحص لاقم يفو

 دومعك ةعساولا ةيفحصلا (تاقلطنملا) تذختا اذلو مارکلا ةثالثلا ءالؤه اهزرحأ ينلا

 تالاحم يف مهتافلؤم ربع ريزغلاو (قمعتملا) يملعلا بناجلا نأ عم «مهنع ثيدحلل يرقف

 ةيبرعلا ةكلمملا خيراتل سرادلاو علطملا اهركني ال يلا ةمسلا وه بدألاو خيراتلا

 ادبمک انبايش ابیدتقی لازامو ىدتقا ةسردم لثمب مهم الك نأ اك «ثيدحلا ةيدوعسلا

 ةليصحلا ءارثإو .ياقثلاو يملعلا ءانبلا لاج يف (ةيلمعلا) ةيجهنملل قداصو يدج
 دییشت هلال نم عن حالس ريخ يهو «ةقفدتملا تامولعلا لوادج نم لصاوتلا

 تاساردلا نم ريثك ءارمتسا ىلإ ةجاح امنود ةيويحلا تالاحلا ج 5 ةيساسأ تاسارد

 وانت عيطتسأ ةبسانلا هذبب يبتيلو « دمع ريغو دمع نع ءاطمألا ىلإ ونرت يتلاو ةدفاولا

 ةنيدع خبرات لوح ةيينجألا تاعماجلا ىدحإ يف هاروتكد ةلاسر لكش ىلع مدق باتك

 ضعي ىلع تعلطا ثيح «يیرع دلب نم ةوخالا دحا ةحورطألا مدقمو (ضايرأا)

 نم لاثمک ًاييرق همبدقتو هتسارد نم نكمتأ نأ ىسعو ؛نیلوئسلا دحأ ىدل هتامولعم

 ثحبلا دعاوق طسبأل (نيييداكألا) نيسرادلا ضعب ةلاهج ىلع ةيحلا ةلثمألا

 هذه دحأ ناك اذإ امس الو مهتوحب تاعوضومب ةقلعتلا تامولعلا لوح ءاصقتسالاو

 ةيوبرت ةيلمع ةماعلا ةفاقثلا تناكاذإو .ثحابلا نطوم ريغ رحنا يلرع دلب لوح ثوحبلا

 ىحنم وحلت مث «ةماع تامولعم ةرئادك ةيمراتلا تاقلحلاب طبحتو قرکیم أديت ام الاغ

 انليج لع لضفلا لک لضفلا انداور نم مهريغو ءالوم ناف حوضتلا دنع الصوم ًايملع

 اهسيئر ومس يف ةلثمم بابشلا ةياعرت ةماعلا ةسائرلل ًاركشف «ىلعلاو ةفاقثلا نيتزيملا انبسك اهبح
 ةيفاقثلاو ةيملعلا تاطاشنلا رامضم يف ةدئارو ةيباجما هتاردابم تناك الاط يذلا

 . .ةيضايرلاو

 نم ةلئامم تاوطخ جاهتنا انتاعماج نم ىنمئأ يك ةصرف اهمدتغا ءاضيأ انه نمو

 يعماجا میلعتلا لحارمو تاساردلا يف انیفقتمو انئابدأ نم مهریغو ءالوم كارشإ

 ؛ماطالاو حوضتلا نم ةيلاع .ةجرد ىلع يناقثلاو يملعلا مهداطع نأ كش i ةدناساک
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 انتاعماج يف یئحابلاو نیسرادلا ميمحل ةيوق ةيملع تایضرا نیوکت يف ديفيسو
 ةدوع اذه يف الو ءاببلإ ةجاح يه تامواعج ثحبلا تابتكم نورثيس أك «ةيدوعسلا
 ین اك ءانئاعماج لبق نم ةيطختلا بلطتت تلازام يلا ةيملعلا تاطاشنلا لوانتت ةبيرق

 لب «مئاد رضاحمك يعيبطلا هعضو ذخأ دق مهريغو ةذتاسألا ءالؤه دحا نأب عمسأ نأ

 نم ريثك ليصأتل يرورض نمارت عم (يجبملا) ثحبلا داورو نيسرادلل هجومو فرشمو
 ضعبو ةيخراتلا تاساردلا امس الو ءاهعوبر يف يرجت يك انتاعماج ايلعلا تاساردلا

 ..ةيسقنلاو ؛ةبرادالاو :ةيداصتقالا امناوج يف ةيعانجالا تاساردلا

 سابع نب دمحم ها12/151/15 : ةريزجلا»

 مویلا يار

 ءابدألا مرکت

 هذه يف ةبيطلا ضرألا هذه عوبر يف ءانبلا محالتلا دسجتي نأ ًاييرغ رمألا سيل
 لوألا ليعرلا ميركنو یابدالاو بدألا ةرذق زب رعت ف حضاولا لومشلا تاذ ةروصلا

 يف ءابدألاو بدألا رود لوح فاول نم ريثكلا تلج ىلا ةروبعلا هذه 5 ءايدألا نم

 ءارثإ يف يركفلا مهجاتناب اوکراش نيذلا ءالؤه «سيمخ نباو رساخاو يعاسلاو
 يف يدألا ثارتلا تاودأ نم ةلاعف ةادأ نوکیل جاتنالا اذه ءاجو ةيبدألا ةيبرعلا انتحاس

 بدألا هاجت مرک نقول ناونع امهالك ءميركتلا ءاج اہک ؛ةزئاجلا تءاجف :انعمتجم
 لذلا كلذب نسانتم «ءابدالاو بدألا ىلع لواطتلا هيف ضعبلا لواح تقو يف ءايدألاو
 .دلبلا اذه مدقتو ةعفر يف مهنم ًاماهسإ هنومدقي اوتف ام يذلا يركفلا ءاطعلاو رمتسملا

 هذه ءانبأ لكل ميركت ةقيقطا يف وه ؛ةيركلا ةيكللا ةمركملا هذه .. ءابدألا مرکت
 ىدفملا انکیلمو اندئاق هيلع صرح يذلا قفدتلا ءاطعلل رارمتسا يريدقت ي وهو .ضرألا
 ىكفلا) ةلأسمو .ناسنإلا ءانبب جن يلا كلت ةصاخخ ءءانبلا لمعلا تاونق لک عفد يف
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 هلال نم قثبنت لمأکو .. رودکو .. ةميقك ناسنإلاب ًاماهها لئاسلا رثک | نم (بدألا)و
 ةيباجما طوطح ربع قلطنا يذلا طبارتلا اذه .. انعمتج يف ةيساسألا طبارتلا لماوع

 .ةيريصملا هایاضقب هطابتراو يدوعسلا ناسنالل ةيلعفلا ةميقلا دك ويل

 مرش رداقلا دبع .ه ۱۰۱۳/۱۱/۱۵ :«قروملا ةنيذلا»

 يبدألا انخيرات يف ةئيفم تاوصا

 :سیمخ نباو رساخاو يعايسلا

 صالعا لكي مهراودأ اوبعل .. يناقثلو يلدألا دلبلا اذه خيرات يف ةئيضم تاوصأ

 ةقيقح تابثإلو ةيلوؤسملا فقس ىلإ اهب يقرلاو ةملكلا ةمدح وه لوألا مهمه .. نافتو

 باتکلاو نیرکفلاو مالعألا همحر نم جرخم نأ عيطتسي دلبلا اذه نأ يه ةيبدأو ةيملع

 لب ةثالثلا ءالؤه يف ركفلاو بدألا ةداير رصح دصقن ال اذه لوقت ذإ نحنو .. رابكلا
 مركت يفو ركفلاو ةفاقثلا نومدخي اولازامو اومد ةريثك ًاتاوصأ لمحي بالا اذه نا
 .ركفلاو ةفاقثلاو بدالل مركت سمح نباو رساحلاو يعابسلا

 يذلا لئاوألا نم اوناك دقلف ةفاحصلاب ءالؤه نم دحاو لک مسا طبترب نأ ادج عئار

 يف ةليوط تاوتس يفاحصلا كلسلا يف اومدخو ةكلمملا يف تالحلاو فحصلا اوسسأ

 لدب اذهو ..ةماشلا ةيمالعالا ةليسولا هذه لثم ىلإ ةجاح يف دلبلا ناك يذلا تقولا

 .ةيركفو ةيفاقث ةانق اهرابتعاب مألا ةايح يف ةفاحصلا ةيلعاف ىلع ةحضاو ةلالد

 , .ءاطعلا نم ديزمو رمعلا لوب مش انتاينمأ عم ( ةقداص هثنمو انوش ىلإ ةبحن

 هب موقت يذلا رودلاو ةيقاحصلا انتاسسْؤمب اهتقت ىلع بابشلا ةياعرل یرحا ةبحتو

 ,ركفلاو ةفاقثلا ةمدخل

 03 ؛ضایرلاد ةدب رج 9

Av 



 رکفلاب «ةضهنلا ءاول اولمح نيذلا لاجرلا ءالوف رابک إو لالج) تقوم هرلا لقي
 يف ةيريدقتلا اهتزئاج» داجنا ًاعنص تنسح دق ةلودلا تناکو .دالبلا هذه يف بدألاو

 نم لك ةايحو میم يح 5 بلک نإ هللا نم وجرنو ؛اننىب ءايحأ مهو مهريدقتل «بدألا

 ءرملا مرکت ىلع اندتعا دق برعلا نحنف «نطولا اذه ةمدخل نافتو صالخإو دحين ىعسي
 یدقفن نأ دعب الإ هتع بتكنو فلوت الو ؛ هنع ثحبن الو :هنساحم ركذت الف : هام دعب

 .ةعبتم نوكت داكت ةقيرط هذهو

 لالجإلا روعش الإ هكلمب ال ءالؤه دنع عادبإلا يحانم ىلع فقي نم نأب لوقأف دوعأ

 ليدجلاب منت ةيدوعسلا ةيفاحعصلاو ءمهتافلؤم نم ريثكلاب رحزت ةبتكملاف : مش رابكرالاو

 اورثأ دق ءالؤه ناف كلذلو ییف دشار رود مهو الإ لاحم نم كانه سيلو ءمحل نافرعلاو
 : ةفلتخم تالا يف مهتاكراشمو فددعتلا مهتافلؤم لالخ نم دالبلا يف ةيركفلا ةكرحلا

 هذه نم ةيبرغلا ةقطنملا يف ةصاخخ ةفاحصلل ًاديمع ربعي هنأ قوف : يعابسلا دمحأف

 :ناك هنأب ملعب انلكف دالیل

 .اهريرحتل اسيئر مث «زاجحلا توص ةدبرجب اررح ه

 .اهريرحت سأرو «ةودنلاو ةقيدعص سس 9 ك

 اک ةلبوط ةدم ذنم ةيدوعسلا ريغو ةيدوعسلا فحصلا يف ةدع تامهاسم هل نإ مث »

 :یانلاک ىه ًافلوم رشع ةسمخ ىلع ديزيام تافلؤملا نم هل نأ

 .ةابحلا يف ةرحلا اهئارال تشاع يللا ةاتفلا ةصف يهو  ةركف -

 .لوهحا هارو ةدئاسلا نحلا لئمو ضرألا يف انملاع نيب تانراقم - نحلا ةفسلف -

 اهراثآو ةسدقلا دالبلا نع ةماع تامولعم نع ةرابع :ةرايزلاو جحلا ىلإ دشرلا

 .ابيف جلا كسانم نع ةصالخو ءةيخيراتلا

 ةئيرج ءاراب يلدتو «ٌنيفوطملا نووش تحب ثاسارد ةعومج س جاجحو نوفوطم -

 .مممهم نوژش يف
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 ي ةيبرعلا ةءارقلا سيردتل عضو يطو فلؤم لوأ وهو - ةيبرعلا ةءارقلا مس -

 .ءازجأ ۱ نم نوكمو ةيدوعسلا سرادلا

 هترظنو ءةيسرتلاو ملعتلا ي هئارال لماش ضرعو م دقلا ليخحلا ةصق 5 ... لماز وہا -

 ,قابيلسا ٤ ةماعلا

 مارجرالل ءىي يتلا فورظلل لیلحتو ةعرجلل ضرع يهو - قباوسلا ةفيحص ب

 .اهنع روهمجلا ةيلوؤسم ىدمو

 تاقرافلا بئارغ نم ًاناولأ لوانتت ةايحلا ةفسلف يف ثرحي ةعومجم - نونحم تايموي -

 .نونمم ناسل ىلع تبتک اهیف

 ضوهلل بثوتلا لجرلا ةوقب ةايغا يحاون يف لمعلل ةخراص ةوعد - يشم انوعد _

 عایجالاو ملعلاو ةسايسلا يف تاسارد ةعومحم نع ةرابع وهو . ةكم خيرات -

 .ةكرابملا ةدلبلا هذه يف نارمعلاو

 .اهشياع يتلا ةايحلا لحارم نع فلؤملا ايف ثدحت ةصق  يمابأ

 تلقو : لاق ب

 .صصق ةعومج - ناجردك يتلاخ

 .ةيوطم قاروأ

 .زاجحلا ندم يف ةيبعشلا لاثمألا _

 .تايعابس

 ىلع ءىراقلا فعال بهم خب راما هباتک ىلع ءوضلا ضعب قلأس تاقلؤملا هذه نمو

 مجرم یک فعن يذلاو ةركملا | ةكم لوح تامولعم نم باتکلا اذه هب ون امو هل وصف

 .ةرهاطلا ةنيدملا ۵ فپس قلعتب م لك ةفرع ارطعضم هسفن كح حساب يال
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 ةعبط اهرخآ ناك نيسرادلا لبق نم هبلإ ةسالا ةجاحلل ًارظن تارم ةدع عبط باتکلاف

 لثم وهو نيازج ٤ حق باتكلاو < ةعبارلا ةعبطلا يهو باتکلا اذهل ياعتلا ةكم يدان

 «نارمعلاو عانجالاو ىلعلاو ةسايسلا يف تاسارد ةعومجم» نع ةرابع ًاقباس تركذ ام
 ةلماش ةطسوتلا عطقلا نم ةحفص (۷۰۰) ىلع ديزي ام تاحفصلا نم تذعآ

 : ةيلاتلا تاعوضوملل

 .ةكم سي راضت »+

 .ةكم ةأشن  ةكم ءامسأ ۾

 :ةيلاتلا طاقنلل قرطت دهعلا اذه يبو ؛مالسلا هيلع ليعامسا دهع يف ةكم م

 .ليعامسا ءانيأ دهع يف ةکم رمأ _

 .ةكم نوطب نم امهو اروطقو مهرج نيب فالخلا مث _

 .مالسلا هيلع ليعام“ا ديفح وهو .ضاضم ةيالو مث -

 .ةمركملا ةكمل - نیناطحقلا نم مهو - ةعازخ مکح مث

 :ةيلاتلا طاقالل قرطت دهعلا اذه يفو ؛ىثيرق دهع يف ةكم «

 .ةمركملا ةكل بالك نب يصق ةيالو س

 كع ارو ةيمأو ماه بام ك هيمشأ دالوأو رأدلأ ہا و دع ص هدالوا م ۳5

 : هلاعا مهأ نس يذلا مشاه 2 بلطملا

 .نينسلا مداقتب اهراثآ تیحو اهلاعم تيفخ دق تناك نأ دعب مزمز رثب نع هفشك

 باحصأ» شابحألا ةافط نم مهلهأ ةباحو امیاحو مهلبإ رجحت شيرقل هتوعد <
 .ههيمحي ابر تيبلل نإف» هلوقب هبرل هرمأ كتل مهاعدف تيبلا رمأ امآ ء:ليفلا

 لپ هللا لوسر دلوم
 .ةعكلا ةرايع -
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 : يلالا يف لثمتف دهعلا اذه يف ةماعلا یحاوتلا امآ

 .ةكم يف لئابقلا لزانمو ءاهيوبتو تویبلا ءانب ثیح نم ةينارمعلا ةيحانلا 8

 «موجنلاو بک اوکلا ةدبعو «ةيرهدلاو «مانصألا ةدابع لثم ةينيدلا ةيحانلا [)

 .ةينارصنلاو ةبدوپیلاو

 نیدفاولا ةرثكو ةمرکلا ةكم مقوم لعفب كلذو اهرامدزاو ةيراجتلا ةيحاتلا [ 1

 اهم نیرداغلاو

 نم ريسي ريغ فرطب دهعلا اذه يف تذحنأ ةكم نأ ذإ ةيلقعلاو ةيعانجالا ةيحانلا []

 .هيف شيعت يذلا اهلی ةصاخلا ةراضحلا بابسأ

 قرطت دقو « لهاجلا دهعلا يف نيزربملا ابلارعشب شيرق ترهتشا دقف ةيبدألا ةيحانلا 7
 .ًاضيأ يراجتلاو يبدألا قوسلا كلذ ظاكع قوسل

 موجنلا عقاوم ةساردو مهرابخاو برعلا بانأب ةيانعلا لثم ةيملعلا ةيحاتلا ۲7

 يف مهفراعمو ءرمحألا رحبلا يف ةحالملا ةسرامو :راطمألاو ءاونألا مهف يف عسوتلاو

 صتحا ةيصاخک اهرکذ ىلا ةيملعلا يحاونلا نم كلذ ريغ ىلإ ةضايرلاو ةسارفلاو ةفابقلا

 .برعلا لئابق نم ةفلتخم نوطب ىلع لمتشت يتلا ةمركملا ةكم ناكس اه

 .وهللا نشب ابنیلهاج يف ةكم تلفح دقف ةينفلا ةيحانلا [ |

 ممج هنال (اعمج) يم يذلاو يصف دهع ىلع اف زكر دقو ةيرادالا ةيحانلا [

 اك أماع نيعبرألا غلي نم الإ اهلخدي ال شيرق ىروشل (ةودنلا راد) سسأف ةكمب ًاشيرق

 .ةدافرلابو جاجحلا ةياقسب يع

 .ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا دهع يف ةكم ۽

 : ينآلا يف لثمتت ةماه ًاطاقن دهعلا اذه يف لوانت دو

 .ةمركملا ةكم حتف يلاتلابو شيرقل هلاتقو هترجه مث نمو ۰ يتلا ةثعب -
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 ةديسأ نب باتع» وه كلذ دع لوسرلا دهع يف ةكم ىلع ريمأ لوأل قرطت مث

 ءاه ًارقم فئاطلا نم ذختتت يتلا فيقثو نزاوه ىلإ هل لوسرلا هجوت اهيح كلذو
 .(قيدصلا ركب وبأ) وه كلذ جحلل ريمأ لوأل قرطت اضیاو -

 .اهيف ثدح امو عادولا ةجحل مث -

 : ةينآلا يحاونلل ضرع دقف دهعلا اذه يف ةماعلا يحاونلا نع امأ

 .(ةيلهاجلا) لبق يذ نع ریخت نم اهيف أرط امو ةييدلا ةيحانلا []

 .(ةيلهاجلا) لبق يذ نع ريغت نم اهيف أرط امو ةيعانجالا ةبحانلا []

 .(ةيلهاجلا) لبق يذ نع ريغت نم اهيف أرط امو ةيملعلا ةيحانلا []

 .نيدشارلا ءافلخلا دهع يف ةكم ه

 : ةعبرألا هافلخلا دهع يف لصح ام میم قرطت ثيح

 .قيدصلا ركب وبأ س

 .باطخلا نب رمع ب

 .بلاط يآ نب يلع -
 ,ةيواعمو يع يع ةكلل مَ تب

 .هنع هللا يضر بلاط يأ نب يلع لابتغا مث -
 :يثآلل قرطت دقف دهعلا اذه يف ةماعلا يحاونلا نع امأ -

 . لب يتلا ةايح يف رمألا هيلع ناك اع مخضتت لاومألا سوؤر تدبف مهؤارث مظعو حوتفلا عاستاب نيبكملا ةرجه دهملا اذه يف تعستا ذإ ةيعامجالا ةيحانلا [ |
 .مارحللا هللا تيب لوح نکاسلا محارت نم جتتت امو ةيناومعلا ةيحاتلا [ ]
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eقیرط يف ةعسوت نم لصح الثم ةبعكلا لوح تاصح يتلا تاحالصإلل قرطت مث  

 انام اهلعجو باطشا لآ راد همدهو ؛هنع هلل يضر باطخلا نب رمع دهع يف عسل

 لظأ قاور 54 ًافوفسم ًاقاور هل ذختا مث ءدجسملا ةعسوتل اهمدهو هلوح ًارود يرتشب
 .ةيعكلا اسكو نيملسملا

 .نییومالا دهع يف ةكم ه

 :ةيلاثلا طاقنلل هيف قرطت ثيح

 .ةفاللا نع هلزاتتو نسحلا ةعيابس ب

 .ةيواعم ةفالخخ _

 .ةيواعم ةفالخ يف ةكم ةراما -

 .زاجحلا لهأ نايصعو ديزيل دهعلا ةيالو نع مث -

 قدشألاب فورعلا صاعلا نب ديعس نب ورمع لكم ديزي دهع ي ةكم ةالول مث

 ناشس يآ ني ةبقع نب دیلولاو + ىهوزحأ صاعلا نب دلاخ نب ثراحلاو ۽ هتحاصفل

 .مهريغو

 نب ديزي دنجو ريبزلا نبهللادبع نيب ةكم يف لاتق نم ثدح امو ريبزلا نبا ةكرح -

 ديزي ةافول قرطت ةيوازلا هذه يو ريغ نب نيصحلا مث نمو ةبقع نب ملسم ةدايقب ةيواعم

 قرصبلاو ةئيدملا ينو اهالاو امو ةكم يف هل رمألا باتتساو  ريبزلا نبا حاجت يلاتلابو

 (یشمد) الإ ماشلا دالب رثاسو قارعلاو نيطسلفو ناسارحخو نعلاو رصعو ةفوكلاو

 ريبزلا نبا یهتنا يلاتلابو ناورم نب كلما دبع دهع يف نييومألل ةوقلا ةدوع مث _

 .ريبزلا نب هللادبع لتقم دعب ه۷۳ ةنس ىلوألا یداج ۱۷ يف نييومألا ىلإ ةكم تداعو

 : يالل قرطت دقف دهعلا اذه يف ةماعلا يحاونلا نع امأ _
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 ينب ءافلخ ةئواحمو « ماشلا ىلإ ةفالثلا لاقتنا ءارج نم ثدح امو ةيسايسلا ةيحانلا []

 تناك نأ دعب ةعبات تحبصأف ةطللا نم هاندقف ال ةنيدملاو ةكمل ضيوعت نم ةيمأ
 , ةعوبتم

 عاطقناو ةايحلا يف دهز نم ةرتفلا هذه يف لصح امو ةينيدلاو ةيملعلا ةيحانلا []

 . ملعلاو ةداعلل

LJنم ديدعلا هلانهف ةينيدلاو ةيملعلا ةيحانلل ةداضم ةيحان یهو : ةينفلا ةيحانلا  

 .بعللاو نونفلاو فرلا نم ريثك ىلإ ملستسا نم دهعلا اذه يف دارفألا

 .ةكم يف مسوت نم لصح امو ةينارمعلا ةيحانلا []

 تيرادالا تاحالصالا هيف لوانت دقف دهعلا اذه يف ةماعلا تاحالصالا اما

 .ةبعكلا ءانبو ؛ دحسملا تاحالصإو

 نيسابلا دهع يف ةكم

 :ةينألا طاّغلل هف قرطت ثيح لوألا یسايعلا دهعلا

 .نييرمألا طوقس ب

 .ةيذلالاو ثويولعلا بس

 .ةكم يف نييسابعلل ةوعدلاو نييسابعلا ةفالحخ -

 - بلاط يأ نب يلع نب نسحلا نب هللادبع نب دمحم» ةكم يف ةيكزلا سفنلا روهظ -
 .هژافتخاو «ةيكرلا سفتلاب بقلملا

 ,ةكم يف نييسابعلا لايع

 ىلإ نييسابعلا ةدوع مث نعو .نییسابعلا نيبو مهيب ؛ءادهشلا ةعقوو» نييولعلا ةروث س

 ةروث مث «سطفألا ةدايقب ةثلاثلا ةرملل نييولملا ةروثو شابحألا ةعقوو ةثلاثلا ةرملل ةكم
 .ةعبار ةيولع ةروثو «ةعبارلا ةرملل نييسايعلا ةدوعو ةكم يف ةجاييدلا
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 .ملس ينب ةراغ مث كارتألا ريمأت -

 ثيح نم «لوألا يسابعلا» دهعلا اذه يف ةماعلا يحاونلا نع فلؤملا ثدحت دقو

 ناف اذه عمو نتفلاو تاروثلل ارسم دهعلا اذه لارط ةكم تلظ ذا ةيسايسلا يحاونلا

 نيب مهقيرفت نم جتان كلذو مهيلع اهتاروث نم مغرلاب ةكم ىلع نوفطعی نييسابعلا ءافلخلا

 ضعب يف عيرشتلا روطت دقف ةيلمعلا امأ ءنييولعلا ةسايسلا لاجر نم مهريغو اهلهأ ةماع
 ةينفلا يحاونلا نع ثدحتي نأ سني لو «قارعلا لثم ةكم ريغ ىرخألا راصمألا

 .دهعلا اذه يف ةينارمعلاو

 لوألا دهعلا نم لاح نسحأب ةمركملا ةكمل ةبسنلاب نكي ملف يناثلا يسابعلا دهعلا امأ

 جره نم ةكم يف هوئدحأ امو ةطمارقلا مث نمو «نيبولعلل تاروث ةدع تلصح هيفف

 .ه ۲۳۱ ةنس يلاوح يف كلذو اهيلع اورماثو ةكم ىلإ نويديشخألا ءاج ع «جرمو

 ؛فارشالا ةموكح» نييمطافلا دهع يف ةكم

 :ةينآلا طاقنلا ىلع زكر ايفو

 ىلإ ةيسن ةيماتكلا هتلودل «نييمطافلا ءافلخلا لوأ وهو» يدهملا هللاديبع سيسأت _

 ىتح ةلودلا هذه ةعقر ةعسوت عاطتسا يذلاو ةيمطافلاب دعب ايف تيم مث برغلاب ةماتک

 ثناثلا يمطافلا ةفيلخلا (زعملا) دب ىلع ۸ ماع ةبرصلا داللا لمشت نا تعاطتسا

 .يلقصلا رهوج هبتاك ةدايقبو

 نيسحلا نب دمحم نب رفعج ةدايقب نيينيسحلا فارشأ نم ريثكر اث دقف ةكم يف امأ _

 رصم اهيف تطقس يلا ةنسلا يهو .ه ۳۵۸ ماع زاجحلاب اولقتسا كلذبو نييديشخألا ىلع

 مهنومسيو فارشألا نم لوألا ةقبطلا ةموكح تسسأ كلذبو نييمطافلا دي ىلع

 نسحلا نب ینثلا نسحلا نب ضحا هللادبع نب نوجلا یسوم» ىلإ ةبسن - «نییوسولاب»

 فیرشلا يكملا مرحلا ردم حبصأ انه نمو مهنع هللا يضر بلاط ينأ نب يلع نب طبسلا
 .نییمطافلابو نییسابعلاب دجمت يتلا بطخلا ءاقنال ًاناكم
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 یسوم نب هللادبع نب ناهلس دالوأ مهو فارشألا نم ةيناثلا ةقبطلا تءاج دقلو

 ركش دبع) ىلع اوراث امدعب ةكم اوكحو ىلوألا ةقبطلا عم (ىسوم) يف نوعمتجيو نوجلا
 مشاه وبأ اهسسأ يثلا فارشألا نم ةثلاثلا ةقبطلا تءاج اذه دعب مث .«حوتفلا يلا نب
 نأ ىلإ رارقتسالا مدعب تزيمت ةرتف اوكحو ريمألا نيسحلا ديفح دمحم نب رفعج نب دمحم
 ادب مث نمو يكنزلا نيدلارون دومحم ةدايقب ماشلا يحاون يف ةيكنرلا ةلودلا مجن عم

 نييكنزلا نيب فالخلا بدو نييمطاملا بناجب نييكنزال وعدي ةكم رينم قوف بيطخلا
 ةلودلا تطقس 9 ةكم فو رم 5 ریاملا لع نييمطافلل ءاعدلا عنف نييمطافلاو

 ه ۵٩۸ ماع يلاوح ماشلاو رصم يف اهضاقنآ ىلع ةيبوبألا ةلودلا تماقو ةيمطافلا
 يف ءدبلا ليقو «دادسلاو قيفوتلاب يبويألا نبدلا حالصل وعدت ةكم يف ةبطخلا تعرشف
 ةكم يف تاحالصإ ةدع تمت دق هنأ نم ركذلا نم دب ال ةكم لاوحأو ةلودلا هذه دهع
 :انم ةيمطافلا ةلودلا دهع يف

 .ةيراداو ةينارمع تاحالصا | ]

 .دجسملا يف تاحالصا ( |

 نیبویالا دهع يف ةكم
 : هيلاتلا طاقنلا هيف لوانت دقو

 .اهلعأو ةكمل ثدح امو رثكمو دواد هلانبأو هتيلف نب یسیع مکح

 فارشألا ةقبط ترهظ هروهظبو ةمركملا ةكمل هظكحو سيردا نب ةداتق روهظ

 . ةعبارلا

 ىلإ ةيابنلا يف تدأ تاشوانم نم دادغب يف ةفيلخلا نيبو ةداتق نيب لصح امو ب
 :دادغب يف ةفيلخلل هلسرأ باتك يف لاق يذلا وهف اهحاصو بلحيو دادنبب هفافختسا

 عيبأو ىرولا زع اب ىرشأو  اهطسبب لدا ماغرض فک يلو

 عيبر نيبدجملل اهنطب و  !اهرهظ مثلت ضرالا كولم لظن
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 عيضول اذإ ین اه اصالخ يغتبا مث اجرلا تحت اهلعجأأ

 ! ! عيضيف مکدنع امأو عوضي ةعشب لک ف نالا الإ ۳ امو

 لآو ةداتق لبق نم مزه هنكلو شيمي لسرأف ةفيلخلا بضغ ىلإ ىدأ يذلا رمألا

 ,ةيدلا يف انها

 نويبويألا طقس يلاتلابو ًاضيأ يوبألا مث ةداتق دعب ةكم يف ىسابعلا ذوفنلا

 هباشو ءىواسمو نساحم ةكم ىلع دهعلا اذه ناكف : كيلالا مهدعب رهظو نويسابعلاو

 اسلا دوهعلا ناش هنأش رارقتسالا مدع نم عون

 ةسكارشلاو كارتألا كيلالا دهع يف ةكم

 : ةيلاتلا رصانعلا لوانت هيفو

 .«هدالوأو لوألا يغ : وپآر دهع 5 كلذو رارقتسالا مدع نم ةلاح

 هديؤملا نب يلع» ىنم يف نملا كلم ىلع ضبقلاو هناوخإو ةثيمر نب نالجع مث -

 .يرصملا جحا ريم أو ةثيمر نب نالجع لبق نم كلذو

 .نالجعل خأ وهو ةبقثو نالجع نجس -

 .هدعب نم نالجع دالوآ _

 يلع دیدج نم نالجع دالوأ روهظو ةمرکلا ةكل 1 سماغم نب نانع مکح مث _

 مهمومع يب نيبو مب فال روهظ مث ءرصع يف ةكارشلا نم کرام نسحو دمحو

 .هدعب نم هؤانبأو تاکرب مث ءرصم يف نیمیقلا ةثيمر دالوأ نم

 نارمعلل ةبشلاب هيقباس نم نسحأب نكت ملف دهعلا اذه يف ةماعلا لاوحألا امأ _

 نم عاطالا ةرثكو فالخلا روهظو رارقتسالا مدع لعفب كلذو ةيعانجالا ةيحانلاو
 .ناکع نسحلا نم تناك ةيملعلا ةيحانلا نأ الا «ناريجلا

14١ 



 لوألا يناثعلا دهعلا» نييناثعلا دهع يف ةكم

 ةسكارشلا طوقس رثأ ىلع رصمب مهاصتا ةديلو ةمركملا ةكمب نيبناعلا ةقالع نكت مل
 نرق نع فيني اب كلذ لبق ةكم باحصأب اولصتا نييناثعلا نأ عقاولا نكلو ءابيق
 .لماك

 نيمرحلا «ارقف ىلع هفقو اءزج هلاومأ نم لعج لوألا دمحم ناطلسلاف -

 تار سالا هلام نم مرا ءارقفل بر هم ماع يناثلا دارم ناطلسلا هتیأاوس

 کم ىلإ ًايونس ا ناک رانید ۳۵۰۰ هرادقم ًایونس

 هایادهب ةكم ءارقف دهعتب ناك ةنس

 لآ كلم اهيف ىلوت يتلا ةنسلا يف جح رصم حتاف لس دلاو ديزياب ناطاسلا ناو -

 هتدوم تقئوت اك ؛ تاکرب دمحم دهعلا كلذل ةكم ريمأب هتدوم بابسأ تقلوتو ناْغع

 باهش رعاشلا هنع لاق يذلا رهف هاباطع نم مهیلع لزجأو يلاهألا نايعأو ءاملعلا رابكب

 رهشلا مظعم يف صقنلا فيلح'كاذو 2 ايضلا لماك هلأ الإ ردبلا ره
 رطقلاب لبنی رهدلا لازي ال اذو  ةكسم ثيغلل نأ الإ ثيغلا ره

 رمألا يف ةميرعلا يضام اذو الفو ةوبن فيسلل نأ الإ فيسلا وه

 :اهبنم رک ذن عيسوتي ثحابلا افواتت دقف .دهعلا اذه ثادحأ نع امآ

 ۹۸ ماع ةدج لع للاغتريلا نفخ ) س

 .(سی رداو بلاط وبأ) دعت

 .یضوفو بلسو لتق نم اهيف ثدحأ امو ةكم ىلع هترامإو بلطلا ديغ نب دمحأ -

۹۸۲ 



 ر ل رب )باطل دبع نب دمحأ لعق م -

 يف اولخدت نأو نیما نم ةكرابم سيردا نب دوعسم هدعب رمألا ىلوتو .ش ۰ "ماع

 . همع نبا وهو ي يلأ نب نسح نب هللادبع هدعب ىتأ م هوصناق ةصاخ هنوؤش

 خبشلا ةوعدو ةيدوعسلا ةلودلا روهظ ىتح دهعلا اذه يف ةفيلخ دعب ةفيلخ ءاج اذکهو

 .دج يف بامولا دبع نب دمحم

 رمألا ةالو ضعب واع لعفب ةثيس نيبو ةنسح نيب تدبت دقف ةماعلا لاوحألا امأ

 هتيالو زيمتت رخآلا ضعبلاو اب اضبأ ةكم لهأو جیجشاو ةكم نوؤشل حالصإ نم كاذنا

 دوهعلا نم دهعلا اذه يف ًالاح نسحأ ةكم لاوحأ تناک دقلف لاح لك ىلعو «فعضلاب

 اوددجو ةبعكلا اوسكف اهتالو درهع ضعب يف هب تعتمت يذلا رارقتسالا لعفب ةقباسلا

 .ةيناثعلا ةلودلا يف ءافلخلا نم ةكرابجمب كلذو دجسملا اوددجو اهونبو اما

 لوألا يدوعسلا دهعلا

 نم ةكرابب باهولا دبع نب دمحم خيشلا ةوعد ترهظو «دجن يف دوعس لآ رهظ

 فيرشلا دهع يف ةكم ىلإ تلصو دق ةوعدلا هذه رابخآ تناکو (دوعس لآر دن ماکح

 اهترکف براح دقو «مالسإلا راطقأ ضعب ىلإ اهؤابنأ تمارتو دیز نب ديعس نب دوعسم

 نيب ءادعلا عاش كلذبو ايكرت راصنا نم ةسايسلا لاجر مناجم فقوو ءاملعلا ضعب

 نيب لاتقلاو تاشوانلا تأدب يلاتلابو ةكم ىلإ مهجح اوضفر ميلا ىتح نيقيرفلا

 اهمك احر هلاذن ذنآ ةكم في رش» دعاسم نب ؛ بلاغ فیرشلا نيب حلصلا م ىت دج نقب رفا

 تحت منا نأ دعب هللا ةمحر ىلإ مدق دق باهولا دبع نب دمحم ناكو نييدوعسلا نيبو

 موم يف ةكم ىلإ نودفي دجن جاجح أدب حلصلا مت نأ دعبو ء«فولألا تائم هتوعد ءاول

 .خيشلا لا ءاملع راك نم ره مهسار ىلعو ۳ ماع

 يۇت باهولا دبع نب دمع خيشلا ةوعد تأدب ةيلاتلإ ماوعألا يو ءانثألا هذه فو

 رعالا كانه لئابقلا نم ريثك ابا مضناف زاجلا بولجي خيشلا ةوعد تلصتا دقف اهرامث

 هيلع در يلاتلابو هيلع لئابقلا ىرغا يذلا وه هنأ دجن مک اح مهني بلاغ لعج يذلا
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 كانه نمو كلذب هل ةلص ال نأ هل دكأ كلاذنآ دجن مک اح زیزعلا دبع نب دوعس نأ الإ

 رف كانهو ةكم ىلإ اوهجوت مث (فئاطلا) ىلع دوعس لآ ىلوتسا یتح اههنيب رفانتلا ناك
 کن ىلع ًابلاو (بلاغل خأ وهو نيعملا دبع) ءاقب ىلع دوعس .نبا قفاو مث نمو بلاغ
 اعبات هترامإ يف ينب هنأ الإ ديدج نم رهظ ًايلاغ نأ الإ دج ةموكح فارشإ تحتو

 یتح اشاب يلع دمحم دنج عم نواعت دقف هسفن يف ًادقح رمضي يتب اذه ًابلاغ نأ الإ

 :وه ةكم ىلع ديدج دهع رهظ انه نمو ةكم ىلع اولوئسا

 اشاب يلع دمحم دهع يف ةكم

 بلاغ فيرشلا نيب بدت تافالخلا تادب ةكم ىلع اشاب يلع دمحم لوتسا نأ دعب

 «ةيناثعلا ةلودلا اذكو مهسفنأ نييرصملا نيبو (دوعس لآ ىلع نييرصملاب ناعتسا يذلا)
 رصم ىلإ مهلحرو هدالوأو بلاغ فيرشلا ىلع ضبقلا عاطتسا اشاب يلع دمحم نأ ىتح

 (رورس نب يبحي) هوخأ بلاغ فيرشلا دعب ةكم ةرامإ ىلع ىلوت دقو ءايكرت ىلإ يلاتلاب مث
 دمح نيب لاتق عقو ءانثألا هذه ينو ءاشاب يلع دمحم مهنيع صاخشألا نم ددع هنواعب
 مث نمو ه ۱۲۲۸ ماع جيحلا نم هغارف رثأ ىلع اهيلإ فحز يتلا دجن يف دوعس لاو يلع
 مكحلل ةضهانم دالبلا نم ةقرفتم يحانم يف تاروث ةدع تماقو دعب ایف دج ىلع اولوتسأ

 يرصلا مكحلا ةيابن ىلإ ةياهنلا يف رمألا ىدأ ريسع ةروث لثم ةكم ءارمأ مكحو يناثعلا
 نكت مل يذلا (يناثلا يناثعلا دهعلا) روهظل أيه يذلا رمألا م705١ ماع زاجحلل
 ةديدج نتف ترهظو ريسع ينو دجن يف تاروث ةدع تثدحف هقباس نم أدهأب هيف لاوحألا
 لكك ةيكرتلا ةلودلا تحیصأو نهولاو ضعضلاو ةيناثعلا ةلودلا دنج نيب فالخلا بدو
 هيلإ مضنا يذلا رارحألا بزح سيسأت) نالعإ ىلإ ىدأ ام اهکح حالصال ةجساح يف
 حالصإلاو ةيرحلل نيسمحتملا نم ناکو ءاشاب تهدم» مهسأر ىلع ةلودلا لاجر نم ريثك
 بزا اذه دارفأ نب ًاضيأ فالخلا بدو "هزیزعلا ديع ةفيلخلا ءاصقإ مهمه ناك يذلاو

 نم ريثكو اشاب ثحدم ىلع ضبقی (ديمحلا دبع ناطلسلا) ديمحلا ديع لعج يذلا رمألا
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 لواحو ةبرحلل وعدي نم لک بقعتو مهيقعت يف ىعسو فثاطلا ىلإ مهافنو هثالمز
 نيعضاخ فتاطلاو ةنيدلاو ةمرکلا ةكمل ددج ماکح ةرتفلا هذه يف رهظو هيلع ءاضقلا

 «ةيرحلا روتسد» روتسدلا راصتأ نأ الا ةيساقلا هتسایسو دیمطا ديع ناطلسلا رماوأل

 هنافب عم زوتسالآ لوبق ىلع هوهرک او ةناتسالاب هرصق يف دما دبع اورصاح هاغلأ يذلا

 یداج ۲۷ يف ةعباتلا تابالولا عيمج ىلع روئسدلا نلعأو كلذ ىلع مهقفاوف شرعلا ىلع

 ةيكلكلا راصنا اوبقاع نأ دعب دالبلا مكحلل نوبروتسدلا داع كلذبو ؛ه ۱۳۲۹ ماع ةيناثلا

 ةلاح امأ ءاهماكحو دالبلا تاردقم ىلع اولوتساو مهزك أر م نم مهوصقأو هدیمخا ديعو

 لوأ سسأتو «نارمعلا عستا دقف ةقباسلا دوهعلا نم ًالاح نسحأ تناك دغف ةماعلا ةكم

 يف نيبروتسدلا نأ ذإ ةفاحصلا تأشنو ءناكسلا ددع دازو ۳۲۹ ماع ةيدلبلل سلم

 دعب ايف تيعس يتلا (ةموكحلا ةعبطم) يف عیطت تناكف مهئارآ نع رعت ةديرج اوأشنأ ةكم

 ةديرج تردص مث «ةيكرتلاو ةيبرعلا نیتفللاب ردصت (زاجحلا ةديرج) اهوعسو مسالا اذهب

 .كاذنا كارتألا ينظوم لوح اهردصأ ما سمش) يه ىرخأ

 لثم لئاوعلا ضعب رک ذا قرطت دهعلا اذه يف ةكم ةلاح نع فلؤملا ثيدح ءانثأ يفو

 ةحلط يأ نب ناثع نب ةبيش ةيرذ مهو ةمركملا ةكمل ةباجحلا نولوتب نيذلا (ييشلا لآ
 نع ثيدحلا فلؤلا لصاوبو ؛(مرحلا بئان لآ) لشو «رادلا دبع دالوأ نم يبجحلا

 جيجحلا ةحار ىلإ ءافلخلا يعس رصعلا اذه تازيم نم نأب لاقف هيف زجنأ امو دهملا اذه

 ماعلا اعد ثيح يديدخلا ٌزاجحلا طخ سيسأت نم ديمحلا دبع ناطلسلا لعف ام لثم

 لصو ۱۳۲۲ ماع يق . ,ةنيدلاو قشمد نيب م العفو هئاشنا يف هتدعاسم ةلواح يمالسإلا

 برحلل نأ الإ تا دتما مث :نابعش رهش نم ثلاثلا مويلا يف ةنيدملا ىلإ راطق لوأ

 قيرطلا ريغو ءنآلا هلل 00

 اذه نأ الا :وةيدشرلا ةسردملا» لثم ةيكرلا ةغللا ملعتب يعت ةكمب سرادمل

 ةسردلا) سسأ يذلا يناهعلا هللا ةمحر دمحم خيشلا رهظف ةيبرعلا ةغلل اب ۳

 جلعتل بیتاتکلا تددعتو ملعتلا رشتنا | اذكهو .. نیدلاو ةيبرعلا ةغللا ملعتل (ةيتلوصلا

 «حالقلا سرادم» ىلإ فلژلاب ناكملا لصوو «ءالجا ءاملع يدبأ ىلع ءاجهلاو ةءارقلا

 هذه تيقب دقو ةدجو ةكم ف ىلعتلا نوؤشب ةيانعلل (لئيز يلع دمه) جاحلا اهسسأ ينلا
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 يف ءاملع اهنم جرو ءالجأ نوبرم اهترادإ لوتو ةيدوعسلا ةموكحلا دهع  یتح سرادملا

 تقلطنا يلا ةيناعلا ةلودلا دض ىربكلا ةيبرعلا ةروثلا ىلإ فلولا لصب اذه دعب مك

 هر اهقلطأ هل ۱۳۳۵ ماع نابعش نم عساتلا مويلا رجف يف ةكم نم اهتاصا اصر لوأ

 نيبناطيربلا نم ةدعاسمبو ةروثلاب ًاناذيإ تناكف ةكم يف هرصق نم هديب (ضب رشلا يلع نب
 «نييتاؤعلا ضهانت يلاةيبرعلا نادلبلا مظعم تلمش ىتح ةيبرعلا ةروثلا ةرثاد تعستاو

 كانه تناك ناو نييناثعلا دهع يف هيلع تناك ام ىلع (نيسحلا دهع يف) ةكم تناكر

 هکرح نع عافدلت هلبقلا) ةدیرج ترهظ دهعلا !ذه يو ؛ مرا 5 تاحالصإالا ضعب

 يف افوح اهفو دجن يف ذ مهذوفن داز دق (دوعس لآ) دجن ماكح نأ الإ < ىم ةياعدلاو نيسحلا

 لآ دض نويناثعلا هدعاسب يذلا نيسحلا لبق ص تالمح ةدع تماق دقو ءانثألا هذه

 رمألا لصو ىتح لئابقلا نم ديدعلا أ هل تمضح يذلا زیزعلا دبع مامإلا لبق نمو دومس

 ماع لوألا میر ۱۷ يف ةكم ىف 1! شيلا لوخدو ةكم نم نيسحلا جورخ ىلإ اريا

 ۴ هک تفرع ةديدج ةموكح تادبو ةيمشالا ةموكحلا تنا يناتلابو همه ۳۳

 يف طاقن ةدع فلؤملا لوانت دقو اذه «نالا ىلإو خیراتلا كلذ ذنم رارقتسالا اهدهع

 أديم ةقالع هل امم كلذ ريغ ىلإ زيلجنالاو نیسلسا نيب ةيرسلا تابتاكملا أ لثم عوضوملا اذع

 .عوضوملا

 نم ًادئار دعب ةفلتخم تالاحم يف ةددعتملا هئاحيأو هتافلؤم قوق وهف : رساحلا دمح امأ

 . ىطسولا ةقطنملا 5 ةفاحصلا دا

 ريخ « رشنلاو ةمجرتلاو ثحبلل ةماعلا رادو «برعلاو ةلجو «ضايرلا ةفيحص» لعلو
 دالبلا هذه خيرات يف ثحبلابو ثارنلاب ماههالا لاحم يف هترهش نأ الا «كلذ ىلع دهاش
 أ دالبلا يف انه ءاوس ىرخألا ةتاكراشم لعد كلذ لک ىلع يلم د دق مس

 لا انتاعماج

 :يلاتلاك ىه ًافلؤم نيرشعلا ىلع ديزتف هتافلؤم امأ

۹A7 



 لصفملا يئارخحلا مجعملا ةللس نمض ردص دقو رساخلا فيلأت «ةكلمملا لايث» +

 .هيلع فرشب يذلا

 ك

٠ 

 .مجعلا ةلسلس نمض ردص دقو رماجلا فيلأت ةيقرشلا ةقطنملا

 ةلماش ءازجأ ةثالث يف مقيو «ةيدوعملا ةيبرعلا دالبلل رصتخملا يفارغخلا مجعلاد

 هحبتیص (۱۹۹۰) 8

۶ 

 .«خيراتلا راوطأ ربع ضايرلا ةئيدم»
 .«تاعلاطمو تاراتخم _ ءارعشلا عم»

 رسالا دمح قیقح هةباط ملاعم يف ةباطملا عاغلاو

 .رساجلا دمح قيقحت «ةريزجلا ملاعمو جحلا قرط نكامأو كسانلا باتكو

 .«مضاولا ديدحت يف هئاماو يرجهلا يلع وبأ»

 .رساحلا دمح هرجن «..صاوقا بدأ»

 .«يعردلا مالسلا دبع نبا يتلحر صخلم - جا تالحر رهشأ»

 رسایلا دمح قيقحت «باسنألا مع يف سانیالا

 .رساحا دسح قیتح :اهفانومو لئابقلا فلتع»

 ,رساجلا دمح قيقحت يناثلا ختفلا يف يناعلا قلا

 .رساجلا دمح يقع «برعلا دالب»

 .هدجن يف ةرضحتملا رسألا باسنأ ةرهمج»

 . ١ تالح رز

 .«ةنيدملا خيرات يف لئاسرد
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 تار اتم ءارعشلا عم» مماپ نونعلا هباتک لع هلم ًاءزج وأ هوضلا ینلاسف دمی و

 ادع نیمسقل هبف ضرعف ةميدملا تافلؤملا نم ريثك ةعلانعم هيف رثأت يذلاو «تاعلاطمو

 هيف ركذ لوألا مسقلاف < طسوتملا عطقلا نم ةهحفص ۰ لع ديزي ام تاحفصلا نم

 :مهو (نومجرتم ءارعش)

 هما ىلع انفرعف رعاشلل داع مث اهئارعشو هتلیبقل قرطتف يلواسلا مامه نب هللادبع

 يف هلوق اینم دئاصق ةدع دروأف ليصفتلا نم ءيشب هرعشل ضرع مث «هتافوو هتايحو
 : الت

 هلكأ ره يذلا رهدلا عم هلكف ةراع لاما اغا «فلتأو .فلعأف
 يحلا غلي مل نم يملا ىلع الاه رسيأو ؛دوقفم نرهاف

 انفرعف «هرعشو هتابیق رابخأ نم فرطل فلولا ضرعف «رعاشلا يريشقلا ةمصلا
 مهب ةصاخلا يحاونلا ضعبل ضرعتو ءاهعقومو ريشق ينب دالب ىلع مث «ةليبقلا ىلع
 ةنبال هقشعو ةمصلا رعاشلل داع م ءاهئارعش نع ددعلو «ةيفاقثلاو ةيعائسأالا ةحاتلاک

 هنأب لاقف رعاشلا رعش ىلإ ءاج مث يشق يب دالب نم رخألا عقاوملا ض ضعبو هنطومو «همع
 : اهم يلا ةينيعلا هتديصق هرعش نوبع نم لعلو ًاعومجم رعاشلا رعش دمي مل

 اعم اکابعشو اير نم كرازم تدعاب كسفتو اير لع يكبتأ

 عما ةبابصلا ىعاد نا عرجت» اعئاط رمألا يتأت نأ نسح اف
 اعطقت نيبحاص يعش رٿ و قرافم عادوا دهشت م كناک

 اعرمأو دج نح ء قيل لهأ دو اورداغو يق نم لهآ لمحت

 نم وحن ىلع هرعشو هتايحو هرصعو رعاشلا بسنل هيف قرطتف :یلکعلا ردحج -

 درف (ةبتيوكلا ينرعلا) ةلجم يف تبتكر عاشلا لوح ةلاقم ىلع علطا نأ دعب كلذو قيقحتلا
 :هلوق هرعش نم يذلا رعاشلاب قلعتی ام لوح قيمعلا ثحبلا نم ءيشب اهبتاك ىلع

 لصفم لك تطلاخ اراقع اوقات امنأك ساعنلاب اوداعت بكرو

 .باذعلا نم اهلها هساشب امو هرعش 5 نوجسلا فصو يف داجأ دتف
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 ثحب :يومألا دهعلا رخآ يف دجن ءارعش زربأ نم وهو  ةيرثطلا نب ديزي رعاشلا
 : هلوق هانم يذلاو هرعش نم هيلع رثع امو هناسقو هيسن نع فلولا

 يدجو ىلع ادجو كارسم يل جيف دجن نم تجه دقل ءدجن ابص اي الأ

 در نم نفلست دق لايل لهو دب نم قرفلل نيبلا نم له الأ

 دعشلاب نك اك مابآ مجاور ةقیوس نعنب يمايأ لس لهو
 درولا برشلاو ناّدو نم «لثألا ىلع 2 اجرع تلق نإ مويلا ياوخأ لهو

 نم فرطلو هتليبقلو هرابخأل ضرعت هیقباس يف هتقيرطك : يلبقعلا فيحقلا رعاشلا -
 كلملا ديع نب دمحمو ينسحلا حلاص نب دمحو ةنيذأ نب ةورع ءارعشلا كلذكو «هراعشأ

 .يناسحألا برما نباو يدسألا

 ةحفص ۱۱۰ ىلع ديزي ام تاحفصلا نم قرغتسا دقف باتكلا نم يناثلا مسقلا امأ

 :هيق ضرعت ۳۹۲ - ۷۲۳۵ نم تاحفصلا لمش ذإ

 نيب لصح امو رکاش دوج هحرشو هققح باتک وهو ءارمشلا لوحف تاقبطل -

 دیدحت نم ثحابلا فقوم» يه ةدحاو ةلأسم يف رصحتت ةبذاحم نم رساجلا نيبو ققحمل
 .«باتکلا اذه نم لوألا ةعبطلا دعب كلذو» عضاوملا نم عضوم يأل نيمدقتملا ءاملعلا

 يف ةيمالسإلا ةوعدلا رعش» باتك لوح تاظحالم نم هادبأ ام دروأ اذه دعب مث -

 .«نیدشارلا ءافلخلاو ةوبلا دهع

 لداع روتكدلا قيقحتب «يناطلا متاح ناويد لوح تاظحالم نم هادبأ ام مث _

 .لاج ناملس

 ناسحإ روتكدلل - هرعشو هنايح - یملس يآ نب ريهز» باتك لوح هظحال ام مث
 .صنلا

 .دسألا نيدلا رصان روتكدلا قیقح «ةرداجلا رعش ناويد» نع هبتک ام ضیا م 5

 يدومح يرون روتكدلا قيقحت ؛يئاطلا لینلا ديز ناويد» لوح هبتك ام ًاضيأ مث -
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 اضح "لم نم هدروأ امو ؛ یسیقلا

 ١ يحمجلا لبهد يار ناويد لوحو ؛يثيللا لكؤتملا رعش» لوح هادیآ ام اضیاو 8

 قيقحتو عمج هریبزلا نب هللادبع رعش» باتك نع ًاضيأو : نسحملا دبع ميظعلا دبع قيقحت

 هجوخا يذلا :لیمج ناويد» لوح يار نم هادبا ام !ريخاو «يروبحلا يڪ روتكدلا

 نسح ةزع روتكدلا يقع (حامرطلا ناويد) اذكو «ةيناثلا هتعبط يب راصن ئيسح روتكدلا

 .هلوح .تالقح الم نم هادبإ امو

 ةفاقثلا نوژشب ىنعت يتلا هتلحم يف تالاقم ةروص ىلع درو دق هلك اذه نأ رک ذی امو

 .(برعلا) ةلحم يبرعلا ماعلا يف ركفلأو

 :سيمخ نب هللادبع امأ

 ينلاو «ةمافا عجارملا نم ديدعلاب ةيدوعسلا ةبكملا ءارثإ ىلع ارصتقع هرود نكي مف

 كراش دقق ةيدوعسلا ةفاحصلا لاش 5 دلار رود هل ناک اعاو + قدیدج ةفاصا قع دعت

 يف وضع هنأ اك «ةريزجلا ةفيحص» ةفيحصلا هذه هسرسأت كلذ ىلع دهاش ريح لعلو ايف

 .مالعالث ىلعألا سلجلا يفو ؛ةيوخل عماجم

 :يلاتلاك يه ًافلؤم رشع ينثالا ىلع دیرت اهنإف سيمخ نبا ذاتسألا تافلؤم نع امأ

 .یشمد ی رهش

 . بنرعلا ةر زج ٤ یمشلا بدألا 3

 .يوالخلا دشار -

 .ءازجأ ةثالث دراوشلا

 . ةماعلا مجم

 .رسلا ثیداحا نم -

 .هةضرعلا رعش» برحلا جیزاهآ -
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 ملق داهج نم اس

 .تيزلاو اندالب -

 .ةماها ابر ىلع ب

 .ةعوبطلا ريغ بتکلا فالخم كلذو

 وهو «زاجحلاو ةماعلا نيب زاحنا» هباتك ىلع ءوضلا ضعب قلأس تافلؤملا هذه نمو

 لزانا ىلع فوقولاف ؛دلبلا اذه يف رابدلا ايف ثحابلا مبتت ثاحيأ ةعومجم نع ةرابع
 « برعلا مولع نم اديصر نرتخت يلدآلا برعلا ثارت تاورث نم ةورث دعب رابدلاو

 نباو «هب ءافتحالاو ماتهالل نيثحابلا عفد يذلا رمألا مهباسنأو مهرابخأو (مهمأيأو

 ءامسأو ةدع عضاوم ركذ ىلع المتشم ءاجف اذه هباتك فلا ءالؤم نم دحاو سيمخ

 ةحفص ۳۸۰ ىلع ديزي ام تاحفصلا نم تقرغتسا لئابق اذكر ءىراقلا اهب فرع مالعأل

 ةركف اناطعأف اذه هباتك یفرط دحأ (ةماعلا) ىلع فوقولاب هایا ١ داب طسوتلا ا

 لعج مهضعب نأ ىتح ةماعلا ديدحت يف رايدلاو لزانلا ءاملع فالحعا مث ءاهمسا :

 اهلعجف مهضعب عسوتو ««مجعتسا ام مجعم» يف يركبلاك ةماعلا ۳ نم يلح

 «برعلا دالب» بحاصک ماشلا فارطاو قارعلاو نیرحبلاو زاجحلاو نملا نم ءزجل ةلماش

 ديدحت يف عوضولا لوح هيأر يدبيل فلولا ءاج دقو «تافالتخالا نم كلذ ريغ ىلإ

 : لاقف ةماعلا

 ةيرادإ دودح اهديدحت يف مسوتب نم اهرکذ يتلا ةماعلا دودح نأ يل رهظب يذلاو»

 ناو ًاشاككناو ًاعاستاو «ةرثكو ةلق نكامأو نادلب نم ملاوي ام رابتعاب شکنتو دتم

 : ةيعيبطلا ةماعلا دودح

 نامش (تاريوثلاب) ًالاشو (نارجن) تحت نم يلاخلا بلا ًابونج دودعفا اهلبج

 یتح ًابرغ اهبقاص امو (ءاتهدلا)و (تايرايسلا) ىتح ارش تاریوثلا بقاص و (يلزلا

 ام وأ (دجم ةبضهف) ًابرغ اهدودح امأو « (ءانهدلافر قرش ةماعلا دودح اما أ (يوتسلا)

 يداورو (بيرلا)و (مشولارو (ضرعلارو (سلا) نأ ىنعمب ؛(يبرعلا عردلاب) مست
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 دقو (ةماعلا لبج) فصيل ءاج عقوملل دیدحتلا دعبو .«ةماملا دودح يف ةلخاد رساودلا

 خیراتل) ءاج لبجلا دعبو ءاهب مهتوافحو برعلا دنع اهتناكمو ةريزجلا لابج ىلإ حمل
 امتوقو ايصخ) فصيل ءاج مث مدقلا يف ةلغولا روصعلا ذنم لقاح هنأب لاقف (ةماعلا
 (نادلبلا باتک رصتخم) بحاصک نيقباسلا نيثحابلا نم ددع ءاراب نيعتسيو (ابتعنمو
 نم دیدعلل دئاصقلا نم ًاددع دروأف رعشلل ءاج مث ؛(برعلا دالب باتك) بحاصو
 : ىشعألا لوق لثم اهتعيبطبو ةماعلاب اونغت نيذلا ءارعشلا

 رجاح ىلإ رتولاف طشلا اهناطوأ ةلتق نم كتقاش
 رئاجلاف ةحرفنسم عاقف درام ىلإ سارهسم نكرسف

 نملا يف ًابرختم ناكو ةماعلا هنطو ىلإ نحي (ذقنم نب دايز) ىعدي رخآ رعاش كانهو
 : لوقیف

 مقن الو ييم یوه بوعش الو دلب نم هاعنص اي تنأ اذج ال
 مرطضت رانلا الإ نهاقس الف ةيداغ بوص ًاضرأ هللا یقس اذإ
 ممه هب نايثقو يشأ يداو ةدراب حيرلا يسع یو اذدیحو

 مين اهمجل حورک اهنلا لخ ًافستعم ءارشقشلا لع رم ٠ یه

 :لاذنآ فئاطلاب ناکو اهل ًاقوشتم هلوق ةماعلا نع فلؤمللو
2 

 هماسه يورب 02 اوت جاع اسلا حبر هل فر الق

 هالسو هانم قريلا لمح سيلا ر اسس تدجا سسس ادا و

 هساع يداو نم دولا لسيهأو .هنکسب نمو رجح اذبح

 ةفصو مكاح مبلقإ لكل ًاميلقإ رشع ةثالث اهب نأب لاقف ةماعلا ملاقأل قرطت اذه دعبو
 ةمصاع يهو ضايرلا - اهمباقآ نمو (يرادإلا ضايرلا) مكاح عيتت اهلكو ةيرادإ
 ان ًاكدق ضايرلا مسا ىلع فقو عوضولا اذه يفو ءةماعلا ملاقأل ةدعاقو ةكلمملا
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 لثم ضابرلا نایدو ىلع فقوو ارخأتم الإ مسالا اذه تأ لو (ارجح) یمست تناك
 ىلإ مث (قيوط) لبج ىلإ ءاج مث ءهلوح ةقرفتلا ىرخألا نكامألا اركاذ ةفينح يداو

 ىلإ ةارم) نم اهدعبو (ماغرلا) ىلإ مث نيزغلا) ىلإ مث (ةريلاو دنبوعلا) ىلإ مث (نيطبلا)
 فقوو (فيفع ىلإ يمداودلا) نم مث (يمداودلاو رب رستلار مث (مشولا) دالبف (يمداودلا

 «ريثك) مهو (مال) ةليبق نم نرطب ةثالث ىلع انقرع ةلبج دعبو (اهمايأو ةلبج) دنع ةيينه
 لصوو « ةبيتعو ريطمو ةزنعك ىرخألا لئابقلا ضعب ركذ مث مهلزانم رك ذف (لضفو ةريغمو

 نم اهريغو ریل لبجو راوخلا لبجو مبرد لابجو بکیوک لبجركذف (دجن ةيلاع) ىلإ
 ةشحو «(ةيسفنخلا) وأ تايسفتخلا ركذ (بيلك یمجو فيفع نيبو) ةيدوألاو لابجلا

 باضه مث «ةيلكعلا مث «فيفع رفصأب فورعملا فيفع لبج مث «فيفع ةدلبو «راعجلا
 :رعاشلا هنع لاق يذلا راتسلا لبج مث (تايبيسعلا)ب ىمست لاوط

 راتّسلا ةّنقو ىوللا نيب رايدلا نم كينيع جاه ام

 هب لصي مث اهب رم يتلا نكامألاو لابجلاو باضحلا نم كلذ ريغ ىلإ «(ةّيمريشلاو مث
 يسلاو ناَرف افوح امو (رلظو لثنخ يداو) ىلإ مث « (افوح امو اجس لابج) ىلإ فاطلا
 هناكس نع ثدحتيو هناكم ددحيف ظاكع) ىلإ لصي مث ءهلوح امو نضحف :ةرجوو

 لصب ىتح ةيدوأو لابجو نكامأ نم هب ری ام رک ديف ةريسملا لصاوپ اهدعبو ءهلوح امو

 (ةكمو فئاطلا) نيب نكامألا نع ثيدحلل ينأب اهدعبو اهنع ثدحتيف (فئاطلا) ىلإ

 : (زاجحلا) باتكلا نم يناثلا رطشلا ىلإ ينأب مث اهوح امو ةسدقملا رعاشملا لإ لصيو

 .هنع ءارعشلا هلاق امو هتعيبطو (زاجحلا) ةیمست نع ثددحتف

 ةرذعلا بلطأ نأ الإ يلع اف باتكلا قح يف ةلخع نوكن داكت يلا ينم ةمالالا هذببو

 ذنم هب رب ميلقإو ةبضهو لبجو داو لك لوح هركذ ام تعبتن ول يننأل كلذ :فلؤملا نم
 ال هتاقيلعت نمو برعلا مالك نم ةسدقلا نكامألا ىلإ لصو ىتح ضابرلا نم قلطتا نأ

 دفاور نم !دقار دعي باتک نع ةديدجو ةزجوم ةح ءىراقلا ءاطعا فدهلاف : لاحا مستا

 تاراتخم - ءارعشلا عم) باكو (ةكم خيرات) باتک يف نأشلا كلذك ةيدوعسلا ةبتكملا
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 يف دمي نأ يرابلا نم وجرنو «رابك إو لالجا ةيحت :ءالزه هلوقأ ام لکو (تاعلاطمو

 ناديزو راطعلا لثم مكلاثمأبو مكب رخفن نحنو هبالطو ملعلاو نطولل ةمدخ مکراعآ
 هب ءاضتسب ًاساربنو یاطعلل الاثم اولازال نورخآو .يعافرلاو ناحرسو يسوتسلاو يلبقعلاو

 .قیقوتلا ضابو

 نافقث يلع هللادبع ھه ۱4۰۳/۱۱/۸ : ةريزجلا

 لولدملاو .. ىبعملا نيب ةلالثلا ءابدألا رکن

 رساجلا دمحو يعايسلا دمحأ ةثالثلا ءابدألل كلملا ةلالج صخش يف ةكلمملا ميركت

 .. هتلالج ماها ينعي .. بدالا يف ةيريدقتلا ةلودلا ةزئاج مهحنمب سیمخ نب هللا دبعو

 ةمألا نايك يرثتو ترثأ ينلا ةوفصلا مه ءابدألاو نيركفملا نأب هناجإو بدألاو ركفلاب
 ريثكف عمتجما ةايح يف ماه رود نم نيركفملاو ءابدألل ام ركني انم دحأ الف .. اهنادجوو

 اهعارو ناك نادلبلا مظعم يف اهريغ وأ ةيعاتجا وأ ةيسايس مأ تناك ةينارمع تاشلا نم :

 ديزملاو نارمعلاو مدقتلا وحن مهبعش سيساحأب اوعفد نيذلا ءابدألاو نيركفملا نم

 وهو يقانويلا بعشلاف .. كلذ ىلع ةلثمألا ضعب قوسأو .. دالبلاب ضوبن لمعلا نم
 ةذايلالا» ةريهشلا هتمحلم يف سوری رود لفغي مل نآلا ةمدقتلا بوعشل 1
 ديدجتلا وحن مهتعفد يتلا ةلاصألا اهنأ اوكردا نأ دعب اهب نونغتي اولاز اف ءةسيدوالاو
 .. راکتبالاو

 ریغو .. مهربغو وسورو كور لاثما مهيركفمو مهءايدأ رود نويبوروألا سنی لو
 ..دالبلا يف مدقتلا ةلجع عفد يف اهرثأ اه ناك ةيتارمع ةضهنب اورشب نيذلا

 اهريغو هدادش نب ةرتلعا لاثمأ ةميظعلا ةيبعشل لا حالما ركذت برعلا نحن انلز امو

 .. ةيلوطبلا هنقاومو هئايربكو ينرعلا ةماهشب انرک ذت يلا

 فرعب .. اهتلمع لیرط نع دلب يأ داصتقا عافترا یدم نوبداصتقالا فرعی اکو
 ةيركف ةضبن نم اهیرکفعو اهئابدأ مالقأ هب دوجت اب دلب يأ ةفاقثو رکف یوتسم اضیآ
 .. ةيفاقثو
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 میجشت يهو ةحضاو «ةلالد» هل ةلودلا ةزئاج مهحنع رابکلا ةثالثلا ءابدألا مرکتو

 يملاعلا ىوتسملا ىلإ هب ءاقترالاو ةكلمملا يف هديازتو بدألا ومن وحن ةماع نیرکفلاو ءابدألا

 ءاطعلا وحن ركأ ةيلوؤسم نيمركملا ءابدألا لمحي كلذ نأ مزجت نآ عيطتسنو .. ديجلا

 . مركتلا اذه ىلع اًلفافح

 .. ءابدالل اًينهو .. بدألل اًينهف

 زيزعلا دبع ديعس هه ۱۰۱۳/۱۱/۷ : ةتیدملا

 ةئالثلا انناسرفل انيناهت

 : بدألل ةلودلا ةزثاج

 يه يتلا ةرادالا ىلع مهطبغا لب .. بابشلا هيف دسحأ ًالاقم تبتک ةرم تاذ تنك

 نيممانلا نضتحتو .. مهمجوت ىعرتو .. مهنوئشب م يلا مهترادإ ىلع بابشلا ةياعر

 5 مهدالبلو مف ةعفانلا تالاحا یتش ي مم

 يظح اک ةيانعو ةياعرب اوظحي نأ خويشلل قحي الأ .. لاقلا كلذ يف تلءاستو

 ۔. بایشلا

 يف لعف در هل نوکی نأ ىلإ تعلطتو .. دحأ هب سحب نأ نود .. لؤاستلا اذه رمو

 . هلاذ نأ لعف در هل را لو مسا مل يتنکلو .. هتقو

 ةر دعب رعشأ ملف .. ةيعاو اًبولقو .. ةيغاص اناذا دجو دق ناك لؤاستلا اذه نكلو

 ةصاخخ يهو .. بدالل ةيريدقتلا ةلودلا ةزثاج نع ناعت بابشلا ةياعرب الإ نمزلا نم
 ريدقت ةركف تزربو .. اهلكا تتاو يملك OE طقف خويشلاب

 ةدوجوم نوکت دقق ةركفلا هدف بسلا يعدآ ال . . هصابشلا ةياعر ةرادإ نم خويشلا

 حقي اک رطاوخلا دراوت باب نم كلذ نوكي دقو, ر تلک رشت لب اق نيلوكسملا ناهذا ف

 هاجتالا اذه وأ ةركفلا هذه تشعب يتلا ثعاوبلا نم يتملک نوكت دقو رفاحلا ىلع رفاحلا

 .. ةديشرلا انتموكحل هرکشن يذلا ديمحلا
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 ةنس نوتس هرمع نم ىلع رصتقت الأ حرقا يننإف ةزئاجلا هذه نع ثیدحلا يف انمد امو
 لعج ول وأ .. نيعبرألا ىلإ مث .. نيسمخلا ىلإ رمعلا اذه ضفح ول اذيح ايو .. قوف اف
 تسیل ةيرقبعلاو عادبإلا نأل .. مهب .. ةصاخ ةرئاج نيعبرألا ىلإ نيتسلا نود نمل
 . لوهكلاو بابشلا نود خويشلا ىلع ةروصقم

 .. ماعلا اذه يف اهم يظح نمر ةلودلا ةزئاج ىلإ دوعآ ةرباعلا ةتفللا هذه دعبو

 تقفو دق ةلودلا ربتعن نیذلاو .. انل اریدقت مهریدقتو انل روف مهزوف ربتعت نيذلا انئابدا

 اهماسو دلقتلو ةزئاجلا هذه لينل ةعيلطلا مه اونوكيل مهرايتخا نسحل .. قيفوتلا لك
 . عيفرلا

 دقق .. فيرعتلا نع یغ یعابسلاو .. يعابسلا ذاتسألا ةثاللثلا ناسرفلا ءالؤم لوأو

 ةباتكلا يف باذج بولسا هلو .. بلطلا رود يف انك امدنع اًرراب اًيدأ ناك
 اًناديم نوكي حرسم ءاشنآ ةركف اهزربا نم .. ةمانب راکفا هيدلو .. ةددعتم تافلوم

 . ليثقلا لاجم يي بهاوملا يوذل

 . ةثالثلا ناسرفلا دحأ وه اذه

 ةخوخيشلا قيدصو ابصلا قيفر رساجلا دمح خيشلا ليلجلا ذاتسألا وهف يناثلا امآ
 ةرادج لكب بقللا اذه قحتسي قحب وهو ةريزجلا ةمالعب هب نوبجعملاو هوبح هبقل يذلا
 ةقطتملا يف لوألا ةفيحصلاو لوألا ةعبطملا بحاص وهو .. برم وهو .. فلوم وهف ..

 .. ةلاجملا هذه يف هيصقتسا نأ عيطتسا ال ام ىلإ وهو وهو .. ىطسولا

 ةثالثلا ناسرفلا رغصأ سيمح نب هللا دبع ذاتسألا وه يذلا ثلاثلا سرافلا یقییو
 دکب رمتسا هنكلو .. هئالمز دعب أدب يذلا سرافلا اذه اردق مهرغصا لوقأ الو .. اكس
 يف اقباس يلاي راصو هدعب نم قبسو .. هلبق نم قل ىتح هراهنب هليل لصاويو .. حدكيو

 انركش ثعبن ةديشرلا انتموكح ىلإو ةيبلقلا انيئاهتب ثعبن ةئالثلا ناسرفلا ءالؤه ىلإف
 ريغ وأ .. ةرئاجلا هذه نيحشرملا نم اًدحا نأ دقتعا ال يذلا قفوملا ریدقتلا اذهل انريدقتو
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 هانريتعاو .. اًعيمج هب انررس يذلا حیشرتلا اذه هب صقتني ام دجم فوس اه نیحشرلا

 . اًعيمج ۳ اردت

 نایهجا مرکلا ديغ هه ۱4۰۳/۱۱/۱ - (ةريزحلاو

 يدوعسلا بيدألل رکن بدألل ةيربدقتلا ةلودلا ةزلاج

 يف ةيبدألا ةكرحلا اورثا نيذلا ءابدألل يطعي ماسو بدالل ةيريدقتلا ةلودلا ةزئاج
 اًريدقتو ءاطعلا ةلصاوم لع هزفحو يدوعسلا بيدألا مرکتل ةلودلا نم اماهساو , اندالب

 , ءايدألا مركت ةركف تزرب اذل هدوهجل

 نم ريثكلا ءيشلا اومدق نيذلاو بدألا يف نيزربملا ءابدألا نم ةثالث فرشتب مويلاو

 ةضبن دئاقو يناب دب نم ميركتلا ماسو ىلع لوصحلاب نوفرشتب ثحبلاو لمعلاو دهلا
 . هللا هدیآ زيزعلا دبع نب دهف كلملا ةلاللا بحاص ةمألا هذه

 بدألا يف ةءاربو ةيبهذ ةكوكسمو ةايحلا ىدم یونس زئافلل ىطعت ةيلام ةحنم يهو

 ةح يلي ايفو ةقيقشلا ةيبرعلا لودلا میمج نم بدألاو ركفلا لاجر نم ددعو ةلودلا يف

 . نيحشرلاو ةزئاجلا نع

 : يعابسلا دمحأ دمحم دمحا ذاتسألا

 ةكمب - نابیبلا - لورج يح يف نآلا نکسیو ه ۱۳۲۳ ماع ةمركملا ةكم يف دلو

 . ناتتبو نادلو هيدلو حوزتم وهو ةمركملا

 : هتايح نع ةذبن

 ةسرأ دم لع نب نیس كاما سس امدنعو اهبيتاتكب قحتلاو ةمرکلا ةكم 3 شاع

 ةسردلا ىلإ لقتنا اهدعب مالسلا باب مامأ ةيمشاحلا ةسردلاب قحتلا ةمركملا ةكم يف

 . مرکلا نارقلا ةظفح لصف يف اًمظننم يدنملا لبج يف ةيقارلا

۹۹۷ 



 . لوألا ةبلاعلا برحلا نیل اذه ناكو هللا همحر هدلاو يفوت نيتتس يضم دعبو . ةيميلعتلا فوفصلا ىلإ لقتناو نارقلا ظفح دقو

 ةدع لغتشاو قزرلا رداصم نع اتم ةسردملا كرت ىلإ رطضا برا فورظل اًرظنو
 لمعلا اذه يف لظو اهسرادم ىدحإ يف اًسردم لمعلل فراعملا ةيربدع هتبلط ىتح لاعأ
 هذه ءانثأو ه ۱۳۲ ماع اه اريده لمع ثيح ؛نيزئافلا رأد» ةسردم ىلإ لقتنا ىتح

 ام رشني نكي لو اًريثك بتکی ذخاو ةباتكلا قشع هنأ يعابسلا دمحأ ذاتسألا لوقب ةرتفلا
 يف قلطناو هزاجلا توص» يف ةرم رشنف ةفاقثلاب نیمنهلا دحأ هعجش ىنح بتكي
 ةيملاعلا برطا بوشن دعب تفقوأ يتلاو ةفيحصلا هذه ريرحتل اًسيِئر راص ىتح ةباتكلا
 راه ۱۳۵۵ ىتح هه ۴ ماع نم اذه ناكو ةيناثلإ

 يمالسإلا ليثمتلل حرسم ءاشنإ ةركف هيدل ناك هلأ افیضم ىعابسلا ذانسألا لوقيو
 . دشنت م ةركفلا ةءاه نکلو ١ شيرف حرسم) مسا ت

 يف اشتفم نيعف لمع نع ثحبي يعابسلا ذخأ زاجحلا توص ةفيحص فاقيا دعبو
 سیسأتب اوضع ناك تانیعبسلا يو ه ۱۳۷۰ ماع یتحو ه ۱۳۹۲ ماع ةيلاملا ةرازو

 امير حبصأو (ةودنلا) ةفحسص سيسأتب ماق شد ۷ ماع فو , تاع طلا ماظن

 . هه ۱۳۸۲ ماع ىتح اف اسيئر لمعو فه ۹ ماع یتح :اهريرحتل

 : هتافلؤم 2

 باتك : يه اًملؤم رشع ةسمج نم هيرفي اه فيلأتب ىعابسلا لمحا دایسالا ما

 . ه ۱۳۹۸ ماع ناكو ةايحلا يف ةرحلا اهنارال تشاع يبلا ةاتقلا ةصق هعوضومو هةرکف»

 نحلا لسو ضرألا يف انلاع نيب تانراقم لوح رودي هعوضومو «نحلا ةفسلف» س
 . ۱۳۷۰ ماع باتكلا اذه فلاو لوهجملا ءارو ةيماسلا

 تاصالعنو ةسدقملا دالبلا نع ةماع تامولعم ىلع يوتحي ةرايزلاو جملا ىلإ دشرملا -
 .ه ۱۳۷۲ ماع فلآ . اهيف جحلا كسانم نع

 ملوش نع ةثيرج ءارآ هيفو نيفوطملا نوئش ثحبت تاسارد وهو جاجحو نوفوطم -

۹۹۸ 



 . اه ۱۳۷۵ ماع اذه ناک میتمهمو

 . ه ۱۳۵۳ ماع ةيدوعسلا سرادملا يف باتکلا اذه سدر دقو ةيبرعلا ةءارقلا مس س

 ىلإ اهئاشنا ذنم ةسدقملا ةمصاعلا خيرات نع ثدحتي باتکلا اذهو ةكم خیرات -

 . ھه ۹ ماع ةنائلاو ره ۱۳۷۲ ماع نو الا نيئره عبط قو رضاأحلا رصعأا

 ماع ةييرتلاو میلعتلا يف هراودأو ميدقلا لیلا ةصق لوح رودیو لماز وبأ -

 . شش ۷

 اغ «يبن يلا فورظلل ليلحتو ةميرجلل ضرع باتکلا عوضومو قباوسلا ةفيحص -
 .اه ۱۳۷۹ ماع فل

 .اه ۱۳۷ نونجم ناسل ىلع ةايحلا ةفلف يف ثح نونحم تایموب

 . ۱۳۷۸ اف ضوہلل بوتلا لجرلا ةوقب لمعلا ىلع ثح هیفو يشن انوعد

 . ه ۱۸۰۲ فللا اهشاع يلا ةثيبلا نع ةيعاتجا ةروص وهو يمايا _

 ماع ةايحلا بناوج ضعیل ةماه اًسورد هلالخ نم لوانتب راوح تلقو لاق -

 , ره ۱

 . ه ۱8۰۱ ماع فلأ صصق ةعومجم وهو ناجردک يتلاخ -

 ةيدوعسلا ةئيبلل ةيعاتجالاو ةيممراتلا دهاشملا نم ناولأ وهو ةيوطم قاروأ

 ھه ۰ ۴

 نويزاجحلا اهوادت يلا لاثمألا عمجم باتکلا الهو زاجحلا ندم يف ةيبعشلا لاثمألا

 .ه ۱2۰۱ ماع نلأ . اًيئاجح ايترن ةبترم يهو

 : اهاقلأ يتلا تارضاغلا

 : اهمهآ ناك تارضاحملا نم ةعومجم يعابسلا ذاتسألا مدق

 دوعس كالا ةعماج يف اهاقلأو يسايسلا ةكم خيرات يف هرثأو « مارحلا لجسلا ريثم -
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 , ه ۱۳۹۰ ماع (اقباس ضایرلا)

 داغالا يدان يف ه ۱۳۹۵ ماع تيقلا ةدج خبرات نم تافطتقم نع ةرضاحم

 . ةدجي

 رثأ» ىرخخألاو . ه ۱۳۸۷ ماع «رخآ نم ليللا اذهل امأ» ایهناونع نانرضاحم -
 . ةكمب يمالسالا ملاعلا ةطبار يف اتیقلا . ه ۱۳۸۸ ماع «ةراضحلا يف مالسإلا

 . اه ۱۳۸۲ ماعو هى ۱۳۸۵ ماع ةدحولا يدانب ناترضاح

 : ةمسوألاو ةماع تاكراشم

 ناك ثيح ه 181 ماع یتح ه ۱۳۵۵ ماع فاعسالا ةيعمج يف يعابسلا كراش
 . ایف اوضع

 ماع لالخو ه ۱۳۵۸ ىلإ ه ۱۳۵۹ ماع ناريطلا عيجشت ةيعمج يف اوضع حبصأو

 ةروثلا ديع ةبسانمب قارعلا ةيروهمج سيئر انه يذلا دفولا يف يعابسلا كراش ه ۰
 برعلا ءايدألا روم ی ةكلمملا دقو 5 كراش يك . مساق عرکلا درت دهع ءانثأ

 . تيوكلاب

 ميركتل نییدومسلا ءابدألل لوألا رمتؤملا ءانثأ نييدوعسلا ءابدألا ميركت ةءارب لانو
 .رمرملا سفنب قاقحتسالا ةيلاديم كلذكو . ه ۱۳۹۵/۳/۵ يف ءابدألا

 : سيمخ نبا دمحم نب هللا دبع خيشلا

 برق ةيعردلا يحاوض نم «یقللا» يف سيمخ نب دمحم نب هللا دبع خيشلا دلو
 ةداهشلا ىلع لصاحو ضايرلا ةنيدم يف نكسيو . دالوأ ةعبس هيدلو جوزتم ضايرلا
 . ةمركملا ةكمب ةغللاو ةعيرشلا ةيلك نم ةيلاعلا

 ةغللو ةعيرشلا يتيلكل اریدم حبصضأ اهدعب يملعلا ءاسحإلا دهم اریدم لغتشي اكو
 يف اًوضع حبصأ مث ءاضقلا ةسائرل اًماع اريدم نيع مث نمزلا نم ةدم ضايرلاب ةيبرعلا

۱۰۰ 



 . ضابرلا ةقطنم ةرامال ًاليكو مث ضایرلاب ءايرهکلا ةكرش ةرادا سلجم

 سیمخ نبأ حیشلا هالوت بصنم رخآ اذه ناکو ضايرلا هايم ةحلصل ًاسيئر اهدعب
 . ةيعامجاو ةيفامث تالاحم قلی ف مهاب لازامو دعاقتلل لیحا تی

 زرابلا هرود هلق ةيبرعلا انتريزج يف خمارشلا مالعألا نم سیمخ نب هللا دبع ذاتسالاو

 ىلع ظافحلاو ةلاصألاب تزيمت ىلا هتاماهسا هلو ةيركفلاو ةيفاقثلا تالاحا نم ديدعلا يف

 يف كراشو عدبم بيدأو ةثاحي ملاعو زاتم رعاش سیمخ نبا خيشلاف كلذ بناج ىلإ
 نم وهو ءاوسلا ىلع يبعشلا ثارتلاو یحصفلا نيدايم يف ةيبدألا تالاحلا نم ريثكلا

 وضع وهف عمتحا ةمدخ يف مهاس لب ةيجاعلا مهجاربا يف ءاقبلاب اوفتكي مل نيذلا ءايدألا

 يف وضع هنأ ثيح اًيعاتجا نطاولا مدخت يتلا ناجللاو تايعمجلا نم ةريبك ةعومجم يف

 ةيعمجو نيينيطسلفلا نيدهاجملل تاعربتلا عمجل ةيبعشلا ةنجللاو ضايرلاب ربلا ةيعمج

 . ةيعردلا

 سلجمو قارعلاب يملعلا عمجم او ةرهاقلاب يوغللا عمجملا فوضع وهف اذه ىلإ ةفاضإو

 ةيبرعلا ةلجنأ ةرادإ سلجمو ةيفحصلا ةريزجلا ةسسؤم ةرادإ سلجمو ىلعألا مالعالا

 . ىرقلا مأ موقت ةنجلو ةرادلا ةلع ةرادإ سلحمو

 : هتافلؤم

 ةيلحما فحیملا يف هبتکی ام بناج ىلإ تافلولا نم دیدعلا سيمخ نبا مدق

 . ةيجراخلاو ةيلح دنا تالحماو

 ءازجأ ةثالث نم دراوشلا  سرعلا ةريزج يف يبعشلا بدأللا : ص افلم ردع اننا هلف

 س رعش ناوید وهو « ةماعلا ىبر ىلع - قشمد يف رهش - زاجحلاو ةماعلا نيب زاجلا

 نم - نآزج وهو ةماعلا مجعم - رمسلا ثیداحا نم - تيزلاو اندالب .- يوالخلا دشار

 . ةضرعلا رعش وأ + برا جیزاها - ةيعردلا - ماق داهج

۱۰-۰ 



 لئاقلا نم  نيأزج نم رعش ناويد وهو ةماعلا یبر ىلع - عبطلا تحت هن نأ اک
 . ةريزجلا حتاوف - ناءزج

 - ةريزحلا - ةودنلا - ظاکع  دالبلا  ةنیدلا : فحصب ةباتکلا يف كراشو

 لصيفلا  ةيبرعلا ما  ةرادلا  ينطولا سرحلا  ممصقلا - ةماعلا - برعلا - ضايرل
 . مویلا  ةيرودلا جيلخلا ةلجم  ةيناتبللا بادالا - ةيدوعسلا ةفاقثلا  عافدلا -

 : اهاقلا لا تارضاحا

 . دوعس كلملا ةعماج يف ىبعشلا بدألا نع ةرضاحم

 , دوعس كلما ةعماجل ةيبرعلأ ةرب زا ی دیعلا نع ةرصضاع -

 . ضايرلاب نونفلاو ةفاقثلا ةيعمج يف ينازحلا نسم نع ةرضاحم -

 .رطق ين يبعشلا بدألا نع ةرضاحم ب

 ایا يف زيزعلا دع كلملا نع ةرضاحم

 . دوعس كلملا ةعماج تابلاط يف ةرضامم بب

 . ةيمالسالا دوعس نب دمحم مامالا ةعماج يف يوالخلا دشار نع ةرضامم -

 . مامدلاب لصيف كللملا ةعماج يف ةلخنلا نع ةرضاحم

 : ايلود سيمخ نبأ

 اهنم . ةيلودلأو ةيلخادلا تاءاقللاو تارعولل نم دیدعلا يف سيمخ نبا كراش

 سنوتب ءایدالا رغم يف كراشو الا دادغبو . ءايدألل لوألا دادغب روم يف هتكراشم
 رمتؤم يف كراشو برغملاب ةيرعشلا تايسمألا نم اًددع اسأو برغملا يف نوديز نبارعؤمو
 يف نييدوعسلا ! ءابدألا رغول نم یبختناو زیزعلا دبع كلما ةعماجب نييدوعسلا ءابدألا
 . ظاكع ءايحا

۱۰۰۷ 



 رساطا دسمح

 ه ۱۳۲۸ ماع يلاوح دجن يف رسلا مقا ىرق نم دوربلآ ةيرق يف رساجلا دمح دلو

 لم ةعومجم دب ىلع ملعلا سرد ضايرلا يو ه ۱۳4۱ ماع ضایرلا ىلإ لقتنا اهدعب

 دهعملاب قحتلا ثيح ةمركملا ةكم ىلإ اهجتم ضايرلا كرت ه ۱۳4۸ ماع ينو خئاشملا

 . يدرعلا يعالسإلا

 : هيف لاق رساجلا دمح ةايح نع يتاعاس دومحم يحي ذاتسالل فلؤم يف ءاجو

 ةمدخلا ىلإ لوحت يدوعسلا دهعملا يف ةساردلا ةلحرم ىنا نأ دعب رساخلا دمح نإ

 ءاضقلا كلس ىلإ لقتنا مث . ه ۱۳۵۷ ماع ىتح ۱۳۵۳ ماع نم عیني يف اسردم لمعف

 . ه ۱۳۷۵ ماع كلذو زاجحلا لايثب ابظ يف ایضاق لمعف

 ماع ةرهاقلا ىلإ رساجلا دمح رفاس  لوقيف رساجلا دمح نع فلؤملا درطتسيو

 اًرظن ةساردلا لابكا نم نكمتي ملو . ةعماجلا يف بادالا ةيلكب قحتليل ه ۸
 . ةكلمملا ىلإ داعف ةيئاثلا ةيلاعلا برحلا فورظل

 يف ميلعتلل اريدم مث نارهظلا يف مبلعتلا ةبقارم سيئر ام ةديدع ةيوبرت بصانم لغشو

 ملعتلل هترادإ ًاشناو ضايرلا يف ةغللاو ةعب رشلا يتيلكل اریدم لمع اټک ھ ۱۳۹۹ ماع دهن

 . «برعلا ةبتكم» يه بتكلا عيل ةيتكم دجنب

 ردصأف ًالمعو ةنهم اهواز ثيح ينحصلا لمعلا راتخاو ينيظولا لمعلا كرت اهدعبو

 ضايرلا ةفيحص ریرحت سأر هو ماع يو «ةماعلا» ةفيحص ه9 ماع

 ار أ نم لو رساجلا دمح ریتعیو . برعلا ةلحم ها" ماع رسالا دمح ردصاو

 رشنلل اراد سس سسأ ه ۱۳۸۹ ماع يثو ةعبطم ه ۱۳۷6 ماع سسأ ثيح دجن يف ةعبطم

 . هرشنلاو ةمجرتلاو ثحبلل ةماعلا رادو مسا تحن

 يف رشن الاقم بتک ثيح اه ۹ ماع ةباتكلا يف رساجلا دمح ةيادب تاكو

 ۹ . ناجحا توص) ةفيحص



 : ەسلاقلۇم

 ؛ تحب يملع بولسأ اذهف . ةقدلاو يصقتلاب زاتي قيقحتلاو فيلأتلاب رساجلا جهنم
 عم طوطحاو اهنم عوبطملا ةميدقلا تافلؤملا نع قيقدلا لقنلاو ةيلعفلا دهاشملا نيب عمج

 . ةفلتا اهعاونأب سراهفلاب ةيانعلا

 . ةيدوعسلا ةيبرعلا دالبلل يفارغحلا مجعملل هتعباتم رساجلا خیشلا لاعأ مهأ نمو

 . ءازجأ ةثالث ةكلمملا لاش : ام هل ردصو

 ةحفص ۱۳۷۲ يف ءازجأ ةثالث هنم ردصو  اًميدق نیرحبلا - ةيقرشلا ةقطنما

 يلا بتكلا نم ءازجا ةثالث يف عقيو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل يفارغجلا مجحملا
 . اهفلأ

 . م 1858 ماع ردص میضاولا ديدحت يف هثاحباو يرجما يلع وبأ

 - ةريزجلا ماعمو جحلا قرط نكامأو كلسانملا يف هباتكو يا قاحسإ وبأ مامإلا -

 , ةصاخ تاعایطناو ةيفارغج ةيحرات تاج عبني دالب

 . م ۱۹۷۲ ماع ردص ةنيدملا خيرات يف لئاسر

 . م ۰ ماع رد لااكع قوس

 . م۱۹۷۰ ماع تاعابطنا « تادهاشم صوصن ةريزجلا برغ لامش يف -

 . م 1455 ماع خيراتلا راوطأ ربع ضايرلا ةنيدم
 بتكلا نم ديدعلا كانهو اهفيلأتب ةريزجلا ةمالع ماق يتلا تافلژلا ضعب هذه

 ٠ . عيمجلا يف هملعو هركفب مهاسپ

 ىه ۱4۰1/۱/۲۹ «ةيلاملا» فیطللا دبع دمحم



 حم ےس

 تانصل ت علا ۲ يع کرو
 رشنلاو ةجرلاو ثحيلل ةماسإلار اد 1 د فارغ لير ا«-ودافألل الابر ۷۵

 152115 فئاه لصف نیل عراش يرقلاب ررعلا تار يعن مر ری | ةرادإلا عماهيلع قفل : تانالاعإلا
 ةيدوملا يملا ةكذمنا شان الا سر ۱۳ : زبن

 سیال دخ فرمت ییئزز اهن

 م ۱۹۸4 (سرام/ریارف) راذآ /طابش  ه ۱4۰6 نایداج ۱۸س ۱۲و ۱۱ج

 وج هم ا

 ا ۷

 - هلا همحر - زيزعلا دبع نب دلاخ « رک ذلا بيطلا كللا نم ةميرك ةتفل تناكو

 ىلإ ةجاج تنأ : لاق نأ رضا فداوح ءانثأ < تور نم تدع امدنع يار نح

 . جالعلا

 « ةيكيرمألا ةدحتلا تابالولا يف ناف ىفشتسم ىلإ يرفس لئاسو ةثيهتب رمأ من
 .(۵۱۹۷۲) ه ۱۳۹۲ ماع يف كلاذو

 نهتسارد لاك ال ةيكيرمأ سرادم يف ينانب قاحلإ تررق دق فراعلا ةرازو تناكو

 تانبلا ةسارد نوكت نأ َرْوُق ثيح دنالْئروُبَف سلدو تسویه يتيدف « سيرابف « ندنل

 . اتاعماج یدحا يف

 - ا دل 2
 ةعمجلا ءاسم الإ لوصولاو (نطنشاور ىلإ نیوبالا رفس ناك (دنالتروب) نمو

 نم هنا : انل ليق « ربا ءيس « رّهظَمْلا مخف قدنف ي لوزنلاو )م ١ ابد مو

 5 لئاقلا قدص امو « ةبناثلا ةحردلا قدانف

 لمحآ يننأب اهتربخأ ةفظوم تلباقف (ةزافسلا) ىلإ باهذلا ناك تبسلا حابص يفو

 ةقروب يما تبتكف (دنلفيلك) ىفشتسم يلاخداب قلعتي « ةلالج لا بحاص نم اًياتك يعم

 لاق ملاع دمحم ىعدي اًباش يلا ثعبف « اضر هللا دبع خيشلا ناكو « ريفسلا ىلإ اهتلسرأ

 نيح ارم رمألا دجتس كنكلو « نآلا لوغشم وهو «ريفسلا يلاعم كيلع ملسي : يل

 ۱۰۰ و



 داع مث بهذف !؟ ةحارلل انه نکسلا رم أو ؟رفسلا رمأو : تلقف (دنلفیلک) ىلإ لصت

 نبا یسیع وه ةرافسلا ينظوم نم اًميرك اًمُهش نکلو . فرصناو لوألا همالك يل رركف
 قد دحأب لصتاو « هبتكم ىلإ يناعدف « ثدح ام يضاعتماو يت ىآر رصيوت
 لضفأف < « ىفشتسملا لوخدو رفسلا رومأ يل ریس هنأب يتنأمطو , اكس هيف يل
 يف نكسلا ناك ثيح م ۱۹۷۰/۲/۱۷ موي ي (دنفیلک) یل ! لوصولا ناكو لاو
 ناکو . جالعلا هيف نوکیس يذلا یفشتسملل رواحم وهو ‹ (ليتوأ ازالب كراب) قدنف

 ىلع ثکلا مزاتسي ال جالعلاو « نيرهش نم برقي ام ىفشتسملا كلاذ يف ءاقبلا
 . يشملا ةصاخو ةكرحلا ةرثك ينم بلطتي لب ءريرسلا

 جرخأ « حابصلا | تاقوأ يف ةصاخو يف ءاقبلا ن نم ماسا نيح تنك اذهو
 ےک يو هل سر ی داش يف قب ین اكو اك

 ابحاوض نيب تاللصاوملاو « ةدتمث لوهس ٤ ةعفاو < ةعساو ةنيدملا تناكو اليك

 ثيح 3 ةنيدملا طسو ىلإ تالفاحلا ىدحإ بكرأ يشلا نم تی اذإ تنكف « ةمظنم

 . اهلاعم ضعب روزأ
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۱۰۰۹ 



 تقولا نم ةدافتسالا لا يعفد ام ةبتكملا هذه ىلع يِدْدَرَت ي تدحو دقلو دحألا موي

 ةلجمك ةيبرعلا فحصل | ضعب ريعتسأ تنكف « حايترا مدعو اًمْأَس « هليطتسأ تنك يذلا

 ام « اهنداعال ددحا تقولا لبق اهديعأو < ةيرصملاو ةينانبللا دئارجلا ضعبو (يبرعلا»

 . يلماعم ليهست يف بس ناك

 بتك ةبتكملا يف دجوي الأ : هلباقأ نأ تدتعا يذلا فظوملا تلأس مايألا دحأ ينو

 ‹ ةبتكملا يف ثلاثلا رودلا ىلإ يل بهذ هنكلو ء لاؤسلا مهفي ملف « ؟ ةطوطخم ةيبرع

 « ةيبرعلا ةغللاب ديرأ اذام ينلأسف « يرش هنأ وحس نم تفرع لجر ىلع ينلخدأو

 تاقاطب هيف تیتر يذلا ناّوّصلا ىلع ينعلطأو « ةليلق بتك انیدل , معن : : لاقف هتربخأف

 ديرأ ام ىلع يعالطال ةدعاسم ىلإ هيف جاتحأ ايف يتدعاسمل دعتسم هنإ : لاقو « اهفاصوأ

 . دمحأ ضاير هسا ناو ملس هنأ ينربخخأو « بتكلا هذه نم هيلع عالطالا

 : بتکلا كلت ءامسأ نم تعلاط امم ناك

 : «ندع رغث خيرات نم» باتك -۱

 ةخسنلا هذهو « ةَمرحَماب دمحأ نب هللا دبع نب بيطلا ... فيلأت : ةقاطبلا فو

 اهقرو ةرصتحا مجارتلا ضعب فذحو مجارتلا يفريخأتو ميدقتب لصالا نم ( ؟) بترم

 ءاج « ةقرو )١75( يف باتكلا اذه عقيو « ( ۷, 9927.1-099 1394 ر ةبتكملا يف

 اولزن ركسعلا نم ةديرج دهاجملا لسراف : 1/۱۲۶ ةقرولا) : هنم ةريخألا ةحفصلا يف

 « ( ؟)نيمب نصح يف هدنع يذلا سانلا نم ةيقب ينابيشلا قلطيل ندع ىلإ رهاطلا ةدلاوب

 ام (؟) يردأ ملو « ةثم عبسو نيرشعو عست ةنس بجر رهش يف كلاذو « مهقلطأف
 انه هتركذ ام امنإو ةصوصخم هل ةمجرت ىلع فقأ لو « كلاذ دعب روك ذملا نسح رمأ ناك

 ةقرولا ) .. بيطلل ندع رغث باتك نم لوقنم ملعا ىلاعتو ةناحبس هّيلاو دهاجملا ةمجرت نم

 ( ؟) دحلا موي رغثلا باتك ىمسملا باتكلا اذه ةخاسن نم غارفلا ناكو : (ب 4

 يلع نب دمحا نب يلع نب قزارلا دبع ... ملقب ١١51١ ةنس ةدعقلا رهش ۳

 (... تريوحلا

 فورعم «ندع رغث خيرات» باتكو « فيرحتلا ةريثك ةخسنلاو « يماع خسانلا اذهو

 «ندع خیرات» باتک يف (ٌنْيرْجَف ول راکسا) يديوسلا قرشتسلا هنم تاقطتقم عبط

1۰¥ 



 ل ۱

 يهو ۰ (ج۳۹۳۲۵) اهقر ةيردنكسإلا ةبتكم يف ةخسن ةمرخاب باتک نم دجويو
 ب ء يک” ص رج تكلا راد ىفو ۰ ۹۲۲ ةنس ىلإ یبتنت ثداوحلا نم ابف ام رخآو . ۱۲۹۵ ةنس ةطوطن

 يهو (خیرات ۵۵۱۵) هقرو « همرخابل «ندع خيرات نم راتحا» مساب هنم رصتخم ةيرصملا
 . اشاب ىكز دمحأ ةخسن

 : «يرحبلا دابدنسلا ةياکح» -۲

 هتعلاط امل يتنكلو «خیراتلا يف باتک» ناونعب ( ۷ 385) مقرب ةبتكملا يف تدجو
 دي ىلع ةيجنرفالا ىلإ ةيبرعلا نم تلقن يرحبلا دابدنسلا ةياكح هذه) : هترط يف تأرق
 ةسردملا يف سردلا « يراقلا سوركا يذ يييلصلاب ينكملا سيسنرف هبر ىلإ ريقفلا
 .(سيراب ةسورحمب ۱۷۰۱ ةنس هنع هللا ىفع « ةيبرعلا ةغللاب ةيناطلسلا ةيكلملا

 . اًماّتها باتكلا اذه أ ملف

 : مانغ نبال «ايؤرلا رييعت» باتك ۳

 رهاط وبأ ةطوطخملا هذه يف اك باتكلا اذه فلؤم (091.9927 ۸8 91 1) هر
 يذ نيرشعو تس ةعمجلا موي هنم غارفلا نأ اهيفو « ٍلينحلا مانغ نب ىيحم نب مهاربإ

 . نيرشعو ةئمو فلأ ةنس ةجحلا

 يف مانألا ريطعت» مساب عوبطم باتكلاو  ثیدح ينمي طخب ةحفص ۵۳۹ يف عقيو

 .«مانملا ريبعت

 : يدقاولل (ةيقيرفأ حوتف» باتك - 4

 (۸۸) ةقرو ۲46 يف عقب يذلا باتكلا اذه تعلاط 1 39 ۳ W.091.9927 هر
 . يبرخم طنلاو ارطس رشع ةعبس ةحفصلا يف (ةحفص

 . يدقاولا فيلأت نم هنأ يل رهظي مو
 ءاه ۱۱۸۲ ةنس هخسن نم غرف (ةيقيرفأ حوتف» باتك) : ةقحلم ةقروب بوتكمو

 يف عبط يذلا يدقاولا مامإلا ىلإ بوسنلا  ةيقيرفأ حوتف يف باتكلا سفن هنأ لمتحاو

 لم١١١



 7 ها ۱۳۱۵ هسا سنوت ةئيدم

 لاق . هبحصو هلآ ىلعو دمحم اندیس ىلع هللا یلصو محرلا نمح نمحرلا هللا مسب) : هلوأو

 (؟) راطل نيدلا - اهتءارق عطتسا مل تالك مث  ةجحلا ظفاحلا ةمالعلا ملاعلا مامالا خيشلا

 (هدنع نم ًالضف معلا حنام هللدمحلا : هنع يضرو هللا همحر يقيرفألا حیلم نبا
 نأ ىلإ

ا أ یلعو دمحم اندیس ىلع مالسلاو ةالصلاو ‹ هلضف ىلع هللا دمحنف دعب امأ) : لاق
 ل

 . هللا ءاش نإ هنوع نسحو هللا لضفب (؟) ةكاربلاو رجألا رصتخما اذه يف تدصق ياف

 نب نامع انديس نامز يف ؛ نيعمجأ مع هللا يضر مهدالوأو ةباحصلا هحتفتسا ام

 .( هلع هللا لوسر بحاص : رماع نب ةبقع مييلع رو « هنع هللا يضر نافع

 : هرابخآ ةاور ءامسأو هنيوانع نم يل زرب ام مهأ اذهو

 نب سيوأ ينربخأ : لاق رفاظ نب ديعس يثدحو لاق : -ب ۲۵) ةقرولا يو

 ۱ .(... دادش

 .(... دیعس نب سیوآ ينربخأ لاق ريثك نب رفاظ ينئدح لاق : أ مور ةقرولا یو

 عم ةعقاولا (؟) كلاذ رضحو ةيقيرفأ حوتف رصع يف ناكو يناسغلا ةلظنح ينربخأ : لاق

 ( ... ديازلا لهأ

 ريمألا رمأ مث : ثيدحلا بحاص لاق . ةسوس حوتف ركذ : ب ؟9) ةقرولا ينو

 اولحترا مث ثيدحلا بحاص لاق . ةبيس ةنيدم حوتف ركذ : - ب ۳۸) ةقرولا ينو

 . (. نوملسملا (؟)

 لاتق ىلإ ربكألا كلملا بجاح وهو بجاحلا مودق ركذ : ب 4۳) ةقرولا يو
 ( .. نيملسملا



 .(.. ةيدهلا بحاص كللا نبا مودق رکذ : - ب ه١) ةقرولا يو

 .(... ثيدحلا بحاص لاق : (؟) ةبسم حوتف رکذ :-۷۳) ةقرولا يو

 (... ثيدحلا بحاص لاق : رانیرش حوتف ركذ : -۷۷) ةقرولا يو

 .(... ثيدحلا بحاص لاق : ةرذيح حوتف ركذ : )۸١- ةقرولا نو

 .(... ثيدحلا بحاص لاق : ةلطسق حوتف رکذ : - ب ۸۸) ةقرولا ييو

 .(... ثيدحلا بحاص لاق : تست حوتف ركذ : -ب )٩۰ ةقرولا يفو

 .(... ثيدحلا بحاص لاق : هنیطنسق حوتف رکذ : - ب 45) ةقرولا يو

 .(... ثيدحلا بحاص لاق : ةجاب حوتف ركذ :-۱۰۱) ةقرولا يو

 .(هللا هنعل ربك ألا كلملا ةنيدم يهو ةقلعلا حوتف ركذ : -۱۰۲) ةقرولا يفو

 (.٠ © بيازلا حوتف ركذ : ب ۱۳۸) ةقرولا يو

 كلملا شيلاطس اهكلم يتلا يهو ءارمحلا ةنيدم حوتف ركذ : - ب ۲۰۰) ةقرولا يو

 للصو برغملا رخآ ىلإ ناوريقلا نم رابخألا نم انغلب ام اذهو) : باتكلا رخاو . ربك ألا
 نينثا ماع يف ىداج ۱5 سینالا موي ةحيبص يف هنم غارفلا ناكو ... دمحم انديس ىلع هللا

 .(فلاو ةئمو نينامثو

 : (ةيبويألا ةلودلا خيرات» باتک  ه

 ةقرو ۲۵۵ يف عقب (ةيبويألا ةلودلا خيرات» هناونع باتك ةبتكملا كلت يف هتعلاط امو

 خيرات يف ماع هنكلو ةلودلا كلت خيراتل اًصصخم سيل هنأ يل حضتأ هتعلاطم دعب نكلو

 .رصم ماكح

 - : ةطوطخلا كلت لوأ يف ءاج  تركذ ام ىلع لدي ام هنم هتعلاط ام صن وه اهو

 نم رج ىرأ امف وهو لماك باتكلا نأ هنم مهفيل لصألا ىلإ اًفاضم مالكلا نوكي دقو

١٠١٠ 



 ءاسؤرو رصعلا كولم رابخآ نمضتی « نأشلا لیلج خيرات اذهف دعب امأ) : - نرم

 قدصلاب هتالکو  ةقداص هرابخآ ۰ ساس نم لاوحأ ةفرعل « سانلا رثكأ ديفي « رهدلا

 نأ « بترلا ىلعأ ةغالبلا يف نغلابلا « بدألا يوذ تاقدص نم لوؤسملاو « ةقطان

 . ناعتسملا هللابو « هيلا ةدافالا نيعب اورظنيو < ءاضغالا ليذ اولبسي

 نب يداش نبا بويأ نب فسوي رفظلا (؟) وبأ نيدلا حالص رصانلا كلما ةنطلس ركذ

 اوناك « داركأ مهو ؛ جركلا دالب ةهج نم <« ناَجْييَرْدَأ نم مهلصأو ؛ يدركلا ناورم

 بحاص يكنز نب دومحم نيدلا رون هنبا ةمدخ يف هدعب نم مث « يكنز ةمدخ يف

 كلملا ةنطلس ركذ) : باتكلا رخاو . ةيرصملا رايدلا ىلإ مهلسرأ يذلا وهو « ماشلا

 رصانلا كلملا ناطلسلا لاخ وهو « يفرشألا هوصناق نم ۰ هوصناق ديعس (؟) وبأ رهاظلا

 . (يابتياق نب دمحم

 ةعاسلا رخاوأ يف كلاذو ه ٩۰6 ةنس لوألا عيبر ۱۷ سيمخلا موي يف نطلست

 بطخو « ةرهاقلاو رصم يف همساب يدونو « رهاظلا كللاب بقلو « لحزل يهو ةعبارلا

 سبلو « ضرألا ءارمألا هل اوسابو « مايأ ةثالث رئاشبلا هل ْتقُدو « مويلا كلاذ يف همساب
 كبزآ يكباتالاو « ريبكلا رصقلا ىلإ علطو « لبطصالاب يتلا ةقارحلا نم « ةنطلسلا ةعلخ
 : ةقرولا - ةناخدرزلا يف ريطلاو ةبقلا مدعل كلاذو « هسار ىلع بهذلا ةيشاغلا لماح

 ضرألا ءارمألا رئاس هل اوسابو « كلما ري رس ىلع سلج رصقلا ىلإ علط الف : ب 0

 « زيزعلا دبع هللا ىلع لكوتملا نب بوقعي هللاب كسمتسملا ةفيلخلا ىلع علخأ مث : نيعئاط

 .ريبك ریما كيزا كباتالا ىلع علخاو

 الف « ماشلا بئان طالب ناج ينيسلا رقلا رضح رفص سداس سيمخلا موي يف اهيفو

 ىكباتألا نع اضوع « ةيرصملا ركاسعلا كباتأ هب رقتساو « ناطلسلا هيلع علخأ رضح

 يذلا كبزأ يكباتالا تيب ىلإ هجوتو « مظع بكومب ةعلقلا نم لزنف ۰ خطط نم كيزأ

 رفتساو 1 صاخلا رظان ينوباطلا نبا نيدلا ءالع ىضاقلا ىلع ناطلسلا ضيق اهيفو

١٠١١ 



 . صاخلا ةراظن يف یمرلا نبا نیدلا باهش یضاقلا

 يضاقلا(؟) هيأ رمتساو « هنع اًضوع نيدلا لاک يضاقلا هيخأب رقتساو « رسلا بتاك
 . هيلع ررق لام ببس مسرللاب نيدلا ردب

 .( یپنا . خیراتلا رما نم انيلإ یبّتنا ام رخا اذهو

 : «ضورعلا مع ي ضوعبلا خم» ك5

 ملع يف ضوعبلا خم» : وه فبرط اهناونع ةلاسر ةبتكملا هذه ي هتعلاط امو

 دلج دقو ةقرو نیرشع يف ةلاسرلا هذه عقتو ( ۷۷ 892.7.54 1 ) اهقرو «ضورعلا

 .ه ۱۲۹۸ ةنس ةينيطنطسقلا يف ةعوبطم لئاسر ثالث اهعم

 . اهرخآ نم حضتي اك ه ۱۳۰۵ ةنس يف ةطوطخم يهف ةلاسرلا امأ

 دمحأ ريم افصلا وبآ < يرابلا هبر ىلإ رقتفلا دبعلا لاق) : ةلاسرلا كلت لوأ يف ءاج

 نَه يف « ةردان ةليمج ةيناغو « ةليوط نم ةريصق هذه : يرواشفلا يناوضرلا هاش

 نم ةصخلم « ماظعلا ةلجألا تاقيقحت ىلع ةلمتشم « ضوعبلا خم اهنأك « ضورعلا

 برألا ةياهنو « يرشخزلا ساطسقو ۰ يك اكسلا. حاتفمك « مالعألا ةذباهجلا بتك

 عاطق نباو <« يمارببلاو 3 يجررتخ او « يسلدنألاو « يج نیا ضورعو « ,يونسالل

 ؛ :یرخآ لئاسرو « سيق نبا قئادحو  يموطلا رایعمو « سراف نباو « بجاحلا نباو

 (. ىمظع تافنصمو

 لیخدلا فرح مازتلا : - مزلبال ام موزل یمسیو - تانعالا : ةعاخ) : اهرخاو

 . داسفلا نم يياوقلا ةماللس + بصتنلا

 « ياوضرلا هفلوم هبتاكر ودنأ يف ه ۱۳۰۵ ةنس ناضمر رهش نم نيثالثل باتكلا مث

11۲ 



 . (یناوضرلا هاش دمحأ ريب) هيف بوتکم متخ مث

 : فطل هللا نكلو ... تدك

 اهن أل فيعض اهرظن ىرخألاو  رصبت ال يبيع یدحاف : رظنلا فعضب باصم انأ

 نيح ماعلا يبطلا فشکلا ءارجا دنعو - (اموکولحا) قرزألا ءاملا طغضلا عافتراب ةباصُم

 يحارجلا جالعلا لمحتي ال يرصب فعض نأب نويعلا بيبط ينربخأ ىفشتسملا لوخد

 ةرطقلا لاعتسا ىلع ةبظاولاب ينحصنو « جالعلا حجني ملول ايف : هنادقف ةيشخ (ةيلمع)
 يف يكايهنا تاقوأ يف يننأ رهظبو .اهتاقوأ يف ( ۸1 ) كلاذل ةصصخلا

 ةباتك لاک! لبقو «ضوعبلا خم» ةلاسر ةعلاطم ءانثأ يفو « ةرطقلا لاعتسا ىَسْنَأ ةعلاطملا

 يتلا ةقرولا راصبإ نود لوحت ةرفصب ةءارقلا ىلع بکنم انأو تكجوف « اهتطوطخم فصو

 رونلا ىوس رصبآ ال ترص ثیحم رمتسا هنكلو « اًضراع رمألا تننظف « اهعلاطا تنك

 هتدعاسمب يقاروأ تململف ۰ یفشتسلا يف مهتفرع نيذلا ةوخألا دحأ يعم ناكو « يوقلا

 . یدنفلا ىلإ تدعو

 حابصلا ينف « ريغتم يرصب نأ تكردأو « يتلاح كابترا دمحم مأ تظحال دقو

 نأب رهاظتأو ينباصأ ام ءافخا لواحأ تنكو .نويعلا بيبط ىلإ باهذلا نم دال : تلاق

 تنكو ۰ بيبطلا ىلإ انبهذ نأ دعب ىتح « مجني ال جالع نم اًثوخ «ريغتي مل يرصب
 ام عقو دقف اذهلو (57) لا غلب هنأب دكأ هنكلو « ةئيس ةجردب طغضلا عافتراب هلوق ركنأ

 ١ كلاذ ىلع ِّرَصُأ اًريخأو (ةيلمع ءارجإ) يحارلا جالعلا نم ديالو « هعوقو نم یخی

 دعب كلاذ ناکو « جالعلا ناكل الإ ةفرغلا هذه نم جورخلا نکملل ريغ نم َّنأِب : لاقو

 ةيودأب نقحو نيعلا يف ريطقت نم طغضلا عافترا ضفخ ةلواحن « ةفلتخم لئاس و لاعتسا

 ' رونلا ىتح رصبأ ال تحبصأ يننأ رمألا غلبو « ءابطألا نم ددع روضحو « قورعلا يف

 ةعاسلا تلمحف تملستساف « سأيلاب نوكت ام هبشأ رثأتلا نم ةلام تبصأف يوقلا

 دش امو . ينيع قوف ُداَمّضلاو لیلا ءانثأ الإ رعشأ ملو « ةحارحلا ةفرغ ىلإ ةسماخلا

 ههجو نيبتأ يب اذإف « دامضلا كلاذ بيبطلا لازأ اًنيح عبارلا مریلا ةحيبص يف يرورس

. ۳ 



 . يلوح نم هوجوو

 يذلا مرکلا نسحلا يهذ يف هرکِذ رطخ نم لوأ ناك « رورسلا كلاذ ةرمغ يفو
 لا لوصولا نم ينتنكم يتلا لئاسولا عیمج ةئيبت يف لضفلا - هناحبس هللا دعب - هل ناك

 ركشأل : لوقأ ال  هيلإ تقرباف : ءافشلا يل مت ىتح هيف ءاقبلا نمو « یفشتسلا اذه
 نا ناکف : كلاذ نع يزجع نع ربعال لب : يركش قوف يهف : يلع ةميركلا هدي هل . ۲ مور ماسلا ۱ ت ورم

 : هتروص اع ب هتمح ر عساوب هللأ هدمغت - ينباجأ
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 قئادح يف يشلاو ؛ یضرلا نم تفرع نم ضعب ةرايزب يتكا تحبصا
 . ةرورضلا دنع الا ةعلاطملا نم لالقالاو « یفشتسلا

۰14 



 « نيفورعملا ةيدابلا لاجر نم شيودلا ردب نب عازه یضرلا نم تفرع نم ناك

 هسیلج داکیال « اعراب انَدَحَتُم « اهرابخأو ةيدابلا ثداوح ةفرعم نم بناج ىلع ناکو
۳ 
 ت

 ءانبأ مه ناشودلا نإ : يل لاق دقو < رْيَطُم ةليبق خويش (ناشودلا) ةرسأ نم وهو

 نب نابطو نب لصيف نب يدّيمْحْلا نب دمحم نب ردب نب عازه وهف « هل عباسلا دحلا دمحم

 . دم

 . يِدّيَمُحْلاو « دمحم امه نينثا تلخ نابطو نب لصيفو

 .ادمحمو « ادجامو « ناطلس : ةثالث فلخ يدّيمحلاو

 دبعو « ردنب : امه نانبا لصيفلو « فورعلا شيودلا لصيف وبأ وه ناطلسف

 . ءانبا الو - زیزعلا

 . هیخآ دمحمو « ثدحتملا عازه وبأ ردب هنباف يديمحلا نب دمحم امأ

 نب ِبْيِحْيَرُت نب مك اح دج - ریش ءانبأ ةثالث هلف نابطو نب لصيف نب دمحم امأو
 سگ

 .ریهش نب ردنب

rل ل رس  

 .رمع نب نابطو نب ردنب نب دمحم دج « رمعو

 نب قلطم نب قلطم وه <« الب لاقف ؟ ناشوُدلا نم سيلأ « اَمّْيَجْلا نبا نع هتلأسو

 . نابطو يلأ شيوّدلا دمحمب هبسن لصتي اذه رشحو رشح نب ديز

 « يضاملا نرقلا لوأ يف « لئابقلا نيب ترج يتلا عئاقولا ضعب نع ينئدحي ناكو

 ءامسأ هيف درت يذلا رعشلاب قلعتي ام الإ هب ينثدحي ام ليجست ىلع صرحأ تنكام ىننكلو
 ةليبق ىلع ریطم ةلييقل هنإ : لاق (خد) موي نع ييثدح ام كلاذ نمو ‹ عضاوملا

۱۰-۱۵ 



 نعط مویلا كلاذ يفو « شیودلا يِدْيَمُحلا نب ناطلس ریطم سيئر ناکو « ناطحق '

 لاقف « كانه تاف (ین) ىلإ (ةنْهُد) نم ليُحَف « ناطحق خيش رشح نب دلاخ نب مازح

 : هيري رعسم نبا

 "لات مرحلا ةغاف يف (ين) ىلع اياَمَحْلا نوبز انیلخو اخر

 (لامجالا تاو لی اوت الل اياوّرلا ليي يللا اَنْلَمَجاو ال

 (9لاَمْنَألا َنِيْبِشام تالقْب ایادفلا قوساو ينرواشُم هییل

 ( لآط ولو ثمانس می ام شالاو ایام هنهئکو . ناّمْس بثع

 : (ةنخد) موي يف ةلمرق نب رمع نب رصان لاقو

 («نیعسیلاو ناسرفلا اصق موب اهن انیلع (هنشد) ىلع موي
 2 امه © 0 E صو رس * هرم مساج سا هم

 ونيل رجت يللا راوحلا ماو (ایه) و (اذجب) نويعل اهتيدر

 نيرجلا لاح يخرت انراَسْباَو اس ملا نم قلطت انناعآ

 : شماوفا

 )١( تاراغلا ةرثك نم افحلا ایییصب ىلا . ءادعألا ىلع ةرغلا لب لاو ليخلا يماح : باما نویز .

 رومألا هموق نع لمحي لمجلاك هنأ دوصقلاو . ةيوار عمج  ةريبكلا ءاملا برق : اياورلا . لمحي : ليشي (۷)
 . اوخانا : اوخون . لمحلا : ليشلا . لمج عمج . لالا : لاجالا . تالي اليقث : تانثو . اذا : ايلا. لاقثلا

 1 . لمحلاو بوكرلا نم ةافعملا لبالا : تالفغم (۳)

 . ةليزهلا يهو يعم عمج : اياعملا .(يشال) ةملك نم هيف عفن ال يذلا : شاللا . نينأك : هنبك (4)
 .ةعاجش دبي مل ول ايف نيحلاب هفصو نم فئاخلا يأ يحتسم عمج : نيحتسملا .عقو : ایت (ه)
 . انلباو انئاسن نع عافدلل يسرف تددر يننآ يأ . ةقانلا : راوحلا مأ .ءانلا ءامسأ نم : ايهو اد حر

 ةنعأ اهم كلمن یرسیلا انيدبأو ءیسلا رشلا تاودأ یهو . حامرلاو صاصرلاب ءادعألا اهب يمرن : اننايأ (0)

 . نانعل ۱ : نيرحلا < ليخلا

 رساحلا دمح

۱۰۹ 



 حجرا تانک

 - شايع نب هللادبع نب ديعس نيليلجلا نيخيشلل ةينآلا ةملكلا نم ًاخسن تلسرأ تنك ]
 - اهبأ يف ةلجعتسلا ةکحا يضاق - يمعنلا مشاه نب ديعسو - طيشم سيمخ ةكحم سيئر

 تبلطو «شاج يف يعاتجالا نايفلا ينظوم نم - محلم نب يفاش نب جارف مرکلا خأللو
 هاري اب  هلضف مييلع هللا غيسأ - اولضفاف ٠ ةملكلا كلت يف ءاج ام لوح نوري ام حاضيإ

 ةلص اف يتلا عضاولا نم ريثك ديدحت يف َةمّيَف تامولعم اوفاضأو .ةدافتسا ةيؤر ءىراقلا

 . ميدقلا جحلا قيرطب
 يفو ءيفاش نب جارف خألاو شايع نب هقلادبع نب ديعس خيشلا ذاتسألا هبتك ام وه اهو

 .[ثحبلا ةيقب يثآلا هزجلا

 نوونت يلا ةملكلا صنب عوفشملا ه ١1٠0/8/9١ يف خرؤملا ميركلا مكباطخخ تيقلت

 حیضوتو اهتءارق متبغر دقو .ه ۱8۰4 ماع مرح ءزج يف هللا ءاش نإ برعلا ةلحم يف اهرشن
 خالا ينعضو ثيح هللا رفغتسا ءيش لك لبق يننإ .خلا .اهعقوم ديدحت لوح هارن ام

 نأشلا اذه لهأ نم تسل ةقيقحلا يف يننأل هل لهأ ريغ يندجأ عضوم يف زیزعلا

 يف ةبغر يدلو « عمسأ امو ىرأ ام ليجست بحأ يننأ الا ةليلق لاجلا اذه يف يعاضبو
 ءاا هد 0 0 0008

 نم اهب مايقلاب فلكملا ماهلا ضعبب يمايق ءانثأ نم رمآ وأ اهروزأ يلا نكامألا ةفرعم

 . (هب لهجلا نم ريخ ءيشلاب ملعلا) : باب

 ديدحت لوح رودي يذلاو هللا ءاش نإ ًابيرق هرشن نوونت يذلا فلا لاقلا تأرق دقل

 قيرط فصي وهو «برعلا ةريزج ةفص» هباتک يف ينادمهلا مالك يف دراولا (ة عقوم

 ىسيع نب دمحأل «جحا ةزوجرأ يف كلذك دراولاو ءةكم ىلإ ءاعنص نم جا

 يلع بح نيش اركز در قتل ام ىلع لا دقو « يعادرلا
 ثحبلا لاجتسا | باب نم هنأ الإ «هوعرکذ دقو الإ عوضوم ا اذه يق لاقي نأ نكمي

rا  

 ف هتحضوآ نآ قبس ام ىلع ةدايزو «رصاقلا يمهف بسح حجارلا لوقلا لع ليلدتلاو

¥۷ ۱ 



 نأ ينرسي »۱۳۹۱ ماع لاوش رهش هزج ٦ س ۲4۱-۲4۸ ةفيحص يف روشنلا يلاقم
 لا حضوأ

 لوح مكلاقم يف هيلإ مترشأ يذلاو : هنع هونلا لاقملا يف هانركذ ام ىلإ ةفاضإ :ًالوأ

 : عضاوم دن الغل مسا کک نأ نم هانركذ ام

 برج نيب مانع نبا ضاير نم برقلاب ةتثيب نع الاش عقي عضوم ةنتك ١ 2 7 م 5 32 05 4 ۰ -

 .يوطلاو

 ةنيدم نع دعبت « تیک نع بونجلا ىلإ ًابرغو ةخّييّصلا يفرش عضوم ةنتك ١-

 .الیک 16 ب شرج

 .خلا .ثيلثت نع ًابرغ عقت ثحبلا رادم ةنتك -۳

 يفرش يف عقن رب وهو (ةنتك) مسي عبار عضوم دجوي هنإف كلذ ىلإ ةفاضإ : لوقأ

 ,جيلخلا ىّمسي داو ىلع «نارهش لئابق نم « سهان ةعاقب ةفورعلا نارهش دالبب ءةعاقلا

 فلأ اهدعب ءارلاو نيعلاو ءايلا حتفب  اَرْعَي يداوب عمتي يذلا مشت يداو دفاور نم

 رمتسي مث «ةوثجلا یی ناكم يفربیرط يداوب ينتاب ىتح قرشلا ىلإ هجتي مث .ةروصقم
 يلتف شاجف ,ةنتكف ْةَحْيَيَّصلاِب ارام قرشلا ىلإ ًاهجتم

 دقو اليك نيتسب ًاقرش ةيرثألا (شزرج) ةنيدم نع دعبت (ةنتك) ةامسملا رثبلا هذه
 هبا طيشُم سیوخ ىلإ ضايرلا قيرط نم لمعلا يبتني امدنع ةفاسملا هذه صقت
 . طقف لايكأ ةسمخب روكذملا «قيرطلا نع ًالامث عقت ةروك ذملا رثبلا نأ اك (تفزملا)

 ارغب اهتدهاشف ءاييلإ تبهذ ةهجلا كلت يف ةمهمب موقأ تنكو ءرثبلا هذهب تملع امدنعو
 بسح «راتمأ ةعبرأ يلاوخ رخصلا يف توحنملا قمع غلبيو لمَ رخص يف ةتوحنم
 ىتح اهعافترا يقاب امأ « عفترم اف ءالا نا رثكأ نوكي دقو «ةقطنملا باحصأ لوق
 بلغت اهؤامو « !ًديج اًميدق اّیط ةراجحلاب يوطم «نارثم وهف ضرألا حطسب ىواستت
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 اورفحو اهورمعو اهلهآ اهيلإ داعف « ةنمزألا هذه ىتح ةروجهم تناك دقو .ةحولملا هيلع
 .عرازملاب ةرماع ةقطنملا تحبصأف اهريغ

 ناكف جاجح ةقطنملا هذهب ري ناك له مهب تيقتلا نم نسلا رابك تلأس دقو

 هام نورمي نما نم نومداقلا جاجحلا مهو ةبصعلا اوكردأ مین مهباوج ةصالخ

 كردأ هنأ ريبك خيش ينربخأ كلذكو «نملا يترش نم نومداقلا ًاصوصخو ابنم نوقسیو
 .اهرا نم لكأو هسفنب اهدهاشو ءةقطنملا ضرأ يطفت بنعلا مورک ريغص وهو

 ىمسي ال عبارلا مضولا ابن انرکذ يتلا هذه ةنتک عضوم يف رظنلا نعي نم ناو
 «برعلا ةريزج ةفص» هباتک يف هللا همحر ينادمهلا مالک قبطیو ةکلملا يونج يف «ةنتكب

 : اذه حيضوتو ينادمحلا اهانع يتلا يه اهنآ هيدل حجرتي

 دح لوأ ةنتكو) :هلوق (ةماعلا راد) : ط .۳۳۹ ةفيحص يف ينادمهلا دروآ - ۱

 « دحاو شرج ضرعو اهضرعو ءرشع فصنو سدسو !ًءزج رشع ةعبس اهضرعو زاجحلا
 الو .یبتنا .(موي نم لقأ ةفاسم ىلع برغلا ىلإ قرشلا نم لوطلا طخ ىلع ابنم األ

 اهنيب ةفاسلا نأ اك .اهضرع طخ ىلع شرج ةنيدم نع ًاقرش عقت ةروك ذلا ةنتك نأ كش

 اذه ريغ امأ .موي نم لقأ يف ةبادلا ىلع بكارلا وأ يشاملا اهعطقي ةفاسم يهو ًاليك نوتس

 نم كلذ فرعي اك «موي نم لقأ يف يشالا هعطقي نأ ليحتسف (ةنتك) ىمسي ام عضوملا

 .نكامألا هذه يف ىثم

 لازي الو «ناطحق دالب يف عقي ينادمها هرکذ يذلا عضوملا ضیا مورس نأ -۲
 رشع ةعبرأ ةجنلا ىلإ مورس نم نأ ينادمها ركذ دقو .نآلا ىتح مسالا اذهب ًافورعم

 ةسمخ براقي ام يأ ًاليم نوثالثو ةعبرأ عومجملا ًاليم نيرشع ةنتك ىلإ ةجثلا نمو «ًاليم

 يقرش نم رالا قیرطلا ىلع ةنتك ىلإ مورس نم يأ نمل ةبراقم ةفاسم يهو اليك نيسمخو

 ةحاسملا هذه هيلع قبطنت ال («ةنتك) ب ىمسي ام عضوملا اذه ريغو «ةديبع ةارس لابج

 ٍدْهَن ةنتكو «ليك ةئم نم رثكأب هذه ةنتك نع ًالاهش دعبت خمص يف ةعقاولا ةنتك نأل
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 هم

 .لیک ةئم نم رثكأب هذه ةنتك نع كلذك دعبت ةَحْيبصلا يقرش ةعقاولا

 مه يف سانلا اهداتري يتلا نكامألا رك ذب ينتعي نم نأ ًايخيرات فورعملا نم -۳
 ينتسي دوم ابنوکل امإ ءابيلإ سانلا ةجاحب ةقالع اهل يتلا عضاوما الإ ركذي ال مهاحرتو
 ادروم اهنوك ثيح نم سانلاب اهتقالع هذه ةنتكو ءًلثم هيف نوليقي احارتسم وأ هنم سان

 هذه ةنتك يه ينادمهلا اهانع يتلا ةنتك نوکت نأ حجرا ينإ : تلق ةثالثلا بابسألا هذه

 دجن انإف هللا همحر يعادرلا ىسيع نب دمحأل جحلا ةزوجرأ ىلإ انعجر اذإ امأ : ًايناث

 :هصن ام انم نيسمخلاو ثلاثلا عطقملا 5

 ٍدْضَقلا لس ٌروحلا سیو ادص دجلا َرْيَس ًةنْثك ىلإ ير
 مه ©2 50 31 رو

 درولا ءاور ءام ىلإ يما سس تیم ٍدْفَوْلا عم. يم
 ۰ رس ازم م و۶ ۳ م ۵ ت م

 درجلا ٍتاَمَجَرلا تاذ نيك اي ةرخَصل دیر ثیَح
 دعا میره حاجت لک نم ۹ باخسلا ماجنت تیم
 دزالا يحو .يلاوحأ نارهش " دجٌمو یدن اًح اهب راد

 نم برقلاب .يبلا ةنتك يه هللا همحر يعادرلا زجارلا اهانع يتلا ةنتک نأ حجرأ انأو

 (ةنتک) ةاهسملا عقاوملا ةعبرألا لكب تررم ينأل كلاذو ءهيف حصألا ىلع وأ « خمص

 «خمص يف يتلا ةنتك الا ةزوجرالا يف ةروك ذلا هفاصوأ قبطنت ام اهيف سیلو اهتدهاشو

 رفعجك دخلص :«سوماقلا» يفو «ةيوقلا ةبلصلا رمحألا نوللا تاذ روخصلا اهفف

 هفو ‹ عفترم اهضعبو ؛روخصلا هذه نم دیدعلا هذه ةنتک يف دجوبو .يوقلا بلصلا

 درحلا تاجرلا اهيفو ءابنم ةبيرق هایلاو ءابيف نیا نم تارشعلل عستن يلا فوهكلا
 دالب يف امهالك ةعاقلا يف اهنأ تركذ ىلا ةنتكو «هذه ةنتكو رجشلاو «بارتلا نم ةيراعلا

 ةنتک رکذ ينادمفاف يعادرلا هركذ امو نادم هرکذ ام نيب عج عنتمي الو «نارهش

 زاوجل بابسألاو خمص برق عت ينل ةنتكر كذ يعادرلاو «شّرَج ةنيدم برق عقت يلا

 .لمأتملل ةريثك كلذ
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 (قحلا بلاط) ةصق نم لاقلا رخآ يف هومتركذ ام لوح حاضيإلا يف ةدايز : ال

 ` قابس نأل «نارهش دالب نم خمص يف ةعقاولا ةنتك يه ةصقلا | كلت يف ةروكذملا ةنتك ناف

 هب قحل مث (قحلا بلاط) ب قحلي نأ لبق ةلابت لصو يومألا ريمألاف كلاذ محب ةصقلا

 يوطلاو برجأ نيب ةعقاولا ةنتك نع ًابونج عقت ةلابت نأ مولعمو .ةيزملا تعقوف ةنتك يف

 ضرعلا طحخ ىلع عقت ةلابتف ؛خمص يف ةعقاولا ةنتك نع ًالامثو مانغ نب ا ضاير برق

 بره يلا شرج ىلإ قيرط الو .لیک ةئم نم رثكأب اهنع ًابونج خمص ةنتك عقت انيب ۳۰

 . هذه خمص ةنتك نم الا قحلا بلاط اهلا

 : عضاوم ةعبرأ ىلع قلطب يملع بسح ةكلمملا بونج يف ةنثك مسا نأ ةصالخلاو

 نبا ضاير ىلإ اهليس ردحنيو «يوطلا نيبو برجا نيب ةعقاولا (ةنتك) : لوألا

 صقنت دقو ةفاسملا هذه ديزت دقو ءًاليك نيتس براقي اب ةلابت نع ًالامش عقت هذهو «مانغ

 . اهددعتو قرطلا فالتخال

 نع ابونج عقتو .باجره يداو ىلع ؛ 3 لب اهلیس ردحني يتلا (ةنتك) : يناثلا

 ةصق فو يعادرل ةزوجرأ يف ةدارلا ام ۳ أ يتلا يهو « ليك ةئم تراقب ام ةلات

 0 .قحلا بلاط

 ةنيدم نع دعبتو « ةخيبّصلا نع ًاقرش بير يداو ىلع ةعقاولا بهت (ةنتك) ثلاثلا

 ناصقتلا وأ اا ةفاسلا هذه ريغتت دقو أليك نيتسو 4 هئم تراقب مع شل شرج

 ةينعلا يه اهنآ حجرا يلاو هذه انتملک لوأ .يف اهانركذ يلا رئبلا (ةنتك) : 8

 .باوصلاب ملعأ هلو هللا همحر ينادمهلا مالكي

 شايع نب هللادبع نب ديعس
 طيشم سيمخ ةکح سيئر



 ضعب يف اهرکذ ررکت نيذللا (می)و (ةنتك) يعضوم نع دكاتلا مکبلط ىلع ءانب
 ` نم « ءاعنص ةجحم نع ثيدحلا دنع «ترعلا ةريزج ةفص» باتكك ةميدقلا بتكلا

 . ناطعب ةشيب ىلإ ٍبْيِرَط نم « جحلا قيرط لحارم فصو لالخ
 عاجش ذاتسألا ةطسوتملاو ةيئادتبالا شاج ةسردم ريدم لضافلا خألا ة ةقفرب تق دقل

 . دیعلا مايأ ثلاث يدرسملا بولق وبأ دعس نب

 انررم ثيح « طيشم سيمخ ىلإ شاج نم اهب انررم يلا عضاوملا ءامسأ هذهو
 يذلا ق را كلمن ن نق شام شانه ةدلي مث « ناطحف ب
 نوک « ةديبع دالبو « بیرط يداوب ري يذلا قيرطلا نم ًالدب « نارهش دالب ربع رب

 . اًبيرقت اليك نيرشع ةبارقب « هنم لوطأ هنأ الإ « يناثلا نم كلساو لهسأ لوألا

 دعب مث یخ دلب لعاب مث 3 + نارهش نم سهان ينبل ىب ةدلبب انررم ةّضملا دعب

 نارهش دالب رثكأ يداولا اذهو « ةشيب يداو دادتما وهو « ٍلّبْشَم نبا يداو دلبب كلاذ

 يف اهعيمجو ةريغصلا ىرقلا نم ددعب انررم سيمخلا ىلإ هنمو « اهايمو اناكسو نارمع
 يف طيشُم سيمخ ىلإ شاج نم ليك يتثمب ردقت يتلا ةفاسلا انعطق دقو نارهش دال

 طيشم سيمخ ىلإ رساودلا يداو نم قيرطلا نأ ملعلا عم « فينو تاعاس ثالث يلاوح
 ۰ . هللا ءاش نإ اهوحن وأ ةنس دعب يبتنيسو نآلا حلصي

 دقو « نارهش دالب ربع « خم ىلإ يلاتلا مويلا حابص يف انهجتا طْيَشُم سيمح نم
 قرشلل انتهجو تناك نأ دعب الامش انهجتا اهنمو « ار ةدلب یتح قیرطلا سفن نم انربع
 يداوو « نُفّلا يداول اًدادتم | ريتعي يذلا َقرْيَسُملا يداو ىلعأ يف ربح دلب انلصو ثيح

 دعب ىلع ۰ برغلا ةهج نم « ثيل يداو دفرت يتلا « لوحفلا ةيدوألا نم اذه نفثلا
 . اهنم ًالاهش < نآلا ةمئاقلا ثيل ةنيدم نم لايكأ ةرشع
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 رگ ی ترس ھل

 یرقلا نم ددع هیفو « لامشلا ىلإ بونحلا نم دتع < لیطتسم داو قریسملاو

 ةزوجرأ يف بْن مسا درو دقو ۰ مرضح نب يلع ةيرق بثاو ثغبلاو ربيخ لثم « نادلبلاو

 قرط ربع « باجره ىلإ لامشلا ىلإ انريس انلصاوو اقرش هانكرت (نفثلا) يداو دعب

 « ةيؤرلا انع ةبجاح ۰ بناج لك نم دوسلا لابجلا انب تحت ۰ ةقيض باعشو « ةيوتلم

 عضاولا 23 اندحو دقو ... باجره يداو دادتما < ءارضلا طسو لا انلصو یتح

 دجن) روث داجن  ةصاصحا « لجلج : یهو ةزوجرالا يف اًهؤامسأ تدرو ىتلا ةيلاتلا

 الاش قریسملا لوح لهس عاق (مالسلا)و « باجرهو قریسملا نيب عقت - رجن « (روث

 يداول یعیبطلا دادتمالا وهو « اقباس لويغلا ريثك « قبض داو ءارضخلاو یخ نم

 ىرق ىلعأ يهو (ندعملا) ةيرق ىلإ َةَنثك نم يداولا ىلع قلطت ُءاَرْضَحلاو « باَجْرِه
 . هتک ىلإ (ةّيج وبأ) رثب نم قيرطلا فصتنم يف عقتو ءارضخلا

 دعبو (خمص) مسا نآلا الع قلطي ةدعث لبجو رئاعلا ىلإ ةنتك ةيرق نم ةقطنملاو

 مسا هيلع قلطيو « یک اًعاستا يداولا عستب تب لاهشلا ىلإ دحاو ليك دعب ىلع ةرعج ا رئاعل

 . ةشيب يف يداولا ضيفي ىتح مسا 1 ةيرق لکو ۰ یرقلاب *يلم وهو باجره

 نم يداولا دفرت ؛ يداولا نم رغصأو بلا نم ربكأ ولج نع ةرابع : ةنتك

 یمن يتلا ةيرقلاو « خمص ةدلبل | دادتما نالا متعتو ‹ خمصو ءارضخلا نيب برغلا

 ادج ةعساو + قرشلا ىلإ برغلا نم دتمت يداولا ةنتکو « اهضيفم دنع عقت اهعماب

 . نيرسلا ىمست 7 اًبرغ الاش اہم هجتت ةيعش اهنم « لاحدلاو باعشلا ضعب اہم بعشتت

 رمسلا راجشا اف رثكت « ةلهس ةقطنم ناجلخو باعش نم اهنم عرفتي ام لکو ةنتكو

 رثادج) اهنع نولوقی يلا راثالا ضعب عضاولا نم اهريغك ايف دجويو ؛ نتکلاو ردسلاو

 . اهلفسأ يف عقب يذلا ةنتك روض يف اضوصح ةيريمحلا تاباتكلا ضعبو (لاله وبأ لآ

 اهركذ يتلا تاضّبَرلا باضه ةيرقلا نم لايكأ ةسمح دعب ىلع ةنتك ىلعأ يف دجويو

 ىلع لازتالو « ناليغلاو يلاعسلل عترم اهنإ : .ينادمهحلا اهنع لاقو  ةزوجرالا يف يعادرلا

۱۳۳ 



 هرکذ ام ضعب دوجو نم ينادمها معز نودک ی ولازال ةقطنملا لهأو « مدقلا اهسا

 ّماع نیئالث لبق اهيلإ رضح ةشيب لهأ نم هللا دبع رافصلا نأ نومعزي اك « اهنع

 هرکذ يذلا « ناص بعش تاب لوح ةنتك يف ضيفيو « ام اًثك نم جرختساو
 رخصلا يف بقن دجوي هالعا يفو هما ىلع لازالو « هتروعول لوهلاب هفصوو يعادرلا

 لفاوقلا قيرط هنإ : نولوقيو « دحاو لمج نم رثكأل عستب ال ةراجح اب صوصرم
 . ليفلا باحصأ مه بقنلا اذه لمع يذلا نأو « ةميدقلا

 راثآلا نم ريثك هيف « نْرَق لبج هنومسي ءارضخلاو ةنتك نيب مظع دوسأ لبج كانهو

 نب رفاظ دمحم دعس ىعديو انيقفارم دحأ يل لوقيو « ةميدقلا مجانملاو « تاباتكلاو

 يف دجوي هنإ : هقدصو هتهازن يف كشأ ال يعقاو لجر وهو ندعمل ةيرق ناكس نم يدوم

 ندعلا ةيرقو . (دهن نم ديبز دح « دلب نم دلب دح اذه) : هيلع بوتكم رجح نرق لبج

 « قرشلا نم ءارضخلا يداو ةفض ىلع « ةميدق ةبرق راثآ دجوت ثيح « قحب ةيرثأ ةيرق
 ةموكحلا نإ : نولوقيو بابقلا هبشي امف ةريثكر وبقو دودسو « تويب لالطأ نع ةرابع

 تایوتح نإ فسألل نكلو « راثآلا ىلع ظافحلل ةثيدحلا ندعلا ةيرق ةيكلم عزت يون
 كرحت مل نآلا ىتح راثآلا ةرادإو « عايضلاو ثبعلل ةضرع لازتالو تراص دق ندعلا راثآ

 . انكاس

 ةصاصحلا لابجم قلعتي ريغص بعش ينو لايكأ ةثالث دعب ىلع ندعلا ةيرق بونجو

 اهيأب 8 : ةميرك ةيآ ليكشت وأ طقن نودب ميدقلا يبرعلا طخلاب هيلع اًبوتكم ارجح اندجو
 تعضرا اع ةعضرم لك لهذت اهنورت موي « يظع يش ةعاسلا ةلزاز نإ مكبر اوقتا سانلا
 نب دمحم بتك) .  دیدش هللا باذع نكلو ىراكسب مه امو ىراكس سانلا ىرتو ...

 هيلع ابوتكم ارجح اندجو اهنم بيرقو (هتمحرب رانلا نم ةاجنلاو ةرفغملا هللا لئسي فاعر
 رجحلا اغيب اًيوق اًنحن اًتوحنم ناك ذا ةبالا هب تبتك يذلا طخلل اًهالخ ةزرابلا فورحلاب

 . لل دمحم مسا ريغ احضاو هنم قبي مل ةزرابلا فورحلاب هيلع بوتكم رخآلا

 ىلعأ ندعلا ةيرقو « نارهش بهاو ينب شاغب لآ ذخف نم ةنتك ةيرق ناكس مظعمو

(۶ 



 خمص یرقو . بهاو ينب ةليبق نم ناعرف ةحيلم لاو ةدومعلا لآ اهناكس ءارضخلا يداو

 ةسمخ يلاوحب « لامشلا ىلإ بونجلا نم باجره يداو لوط ىلع دتم ءارضخلاو ةنتكو
 ىلإ ةنتك لفسأ نم اًييسن عاستا هيفو ۰ تاجرعتلا ريثك قيض يداولاو اليك نيرشعو

 رام نم دحاو ليك دعب ىلع ایف عامنا عرب مغ ال

 ىلع يه اهئاعسأب ظفتحت لازتالو يعادرل زر يف اهركذ درو ين مش ولا ضعب

 ١ يوارحص لهس ضيبأ تّبَح طسبلاب نآلا فرعيو : ناطسبلا .

  -۲رارس نبا رثب بوج برغلا نم باجره دفري داو : عالت .
  -۳لايكأ ةرشع يلاوحب راس نبا رثب لاش داو : يهص .

  - 4رارس نبا رثبو يهص نيب : : اثيملا .

 - .ريجش داو وهو لامشلا نم يهص دفري (نونر) نآلا ىمسيو : مونر

 ٩ - بونجلا نم موتر يف .لوحت ةلحد : راضغلا . ٠

  -۷بونجلا نم ةشيب يداو دفري دوجنو بعش : ناطعب .
  -۸جرتو ةشيب نيب هبنم يبل ةميدق ةيرق (ةقبنلا) : ةقهن .

 ناطعب ةشيب ىلإ انمو « اليك ۳۰ يلاوحب ردقت رارس نبا رثب ىلإ ةنتك نم ةفاسملاو
 ىلإ ةنتك نمو « اليك ۸۳ يلاوحب ةثيدحلا ةشيب ىلإ ةنتك نمو « اليك ٩6 يلاوحي ةعدقلا
 , امام ثيلثت برغ عقنو اليك ۰ وأ Vo يلاوح شاجو 7

 . اليك نيثالثو ةسمخو ةثم دودح يف (سيمخلا) ل | بهاو ينب ةثتك نم ةفاسلاو
 شرج نم اًدصق الاش عقتو اليك نيعبراو ةسمخو ةئم يلاوح شرج ىلإ ةنتك نمو

 ةنتک ىلإ ضيفلا مورس نم ةفاسملا ددح ينادمهلاو + ينادمه ا ركذ اك اهتم اقرش سيلو
 « رشب ينبو ناحنس ةارس يف عقي اذه ضيفلا مورسو « اليك ۵۱ لداعي ام يأ اليم ۳٩ ب
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 يلاوحت مورسو بهاو ينب ةنتك نيب ةفاسلا ردا انیب « ةديبع ةارسو بونحلا نارهظ نيب

 دج عساش انه قرفلاو « اليك نیرشعو نيتئم

 لجر ينريخأف : خمص ةنتك ريغ نارهش دالب يف ىرخأ ةنتك دجوي ل اه تلأس دقو

 بونج « ةعاقلا يف ليسي يذلا ؛ مشت يداو سأر يف ةيرق دجوي هنأ ىَرْعَي ناكس نم
 بيرط يداو يف ليست ةوثحلاو « ةوثحلا يف یرعی داو ليس عم عمتجیو « یرعب قرش

 نارهش سهان يب نم شوشدم لآل يهو (ةنتكلا) مساب ةيرق دجوي « ةخيبصلا برق
 يب دك دقو «رخصلا يف وجل ةرثك اقم هيف دجوت لا هع عضوم « اهنم الامثو
 . بیرط دلب نع اًيرغو هحدنت يلاعأو ۰ دحألا ةنيدم قرش .. امامت عقب عضوملا اذه نأ

 لاش بزجأ ةنكو ختص ةنك يد 4 نك ملا عام طی اهل راس فا

 ية ةردقملا ةفاسملا .دودح يف مورس نيبو و انني ةفاملا نأ ذا ةدوصقللا هني يه نوكت

 . ةجحا فصو

 : ةقطتملا..يف امسا الو اربخ اه دجن مل : ءادهشلا روبقو ءادسحلاو برح تانبو منی

 نع ةرابع ةفورغم يهف ىَرْعَي لبقو تن دعب يعادرلا اهرکذ يتلا ءابهشلا ةعاقلا اما e چار رھ ا سم 5 5 5 7

 « ىَّرْعَي بونجو بیرط نم ابرغ عقتو « باعشلاو ةيدوالا ضعب هللختت ۰ حیسف عاق

 ةديبع دالب نيب لصفتو ۰ دحأ ىلع ىَفْحَت نأ نم رهشا يهو « اهمسا ىلع لازت الو

 ةقطنلا نيب لصي يذلا قيرطلا اهقراخيو « نارهش دالب ف اهمظعم نکلو  نارهشو

 ۱ .٠ طيشم سیمخو ىطسولا

 ىف منيو تک يعوضوم نع ثحبلل يلح يف هيجستو هرصح تعطتسا ام اذه

 . تقفو دق نوكا ن أ وجرأو . نارهش دالب

 ٠ محلم نب يفاش نب جارف : شاج .
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 ملا لاتر

 تباث نب رباج ارش طب

 ١-

 «ةيمالسالا شويجلا ةداق عم ةمقلا يف هعضآ الف ارش طبت نع دعتبا نأ تلواح الك

 مظعم جرح ةيبرعلا ةريزجلا نف آریسع كلذ تدجو قیبرعلا ةسايسلاو مكحلا لاطبأو

 ىلع اوعبطف :ابناکس نيب اژاشنو «اهنابثک نيب اولقتتو ءاهلامر ىلع اوجرد انلاطبآ

 ثيدحلا نم اوظفح ام اهرمآ نم حلصأو مالسإلا اذه ناو - يتلا مهتاداعو مهقالخأ

 «برحلا يف مهقرطو «مهسارم ةدشو مهسا ةوق يف ةرهاظ تيقب - نآرقلاو يوبنلا

 ةميلسلا فارعألا هابأت الو « مالسالا هضراعب ال ام كلذو . ودعلا عادخ يف مهيلاسأو

 ةريزبلا ضرأ ىلع انلاطبأ نم دلوي مل نمو « ناکمو نامز لك يف ةديمحلا قالحألاو

 يثيدحو « ام نيرجاهملا نيب هتابحو هتأشن تناك وأ « اهفارطأ ىلع شاع هناف ةيبرعلا

 ۱ ۱ . اب دهعلا

 يذلا يلهابلا يبرعلل ًاجذومن نوکیل هاوس ارش طّبتب لدبتسا نأ تلواح اکر

 «قالخأو لالخ نم هتاذ 5 عمجي امب یمظعلا ةلزنملاو ایلعلا ةناكملا يف لزنب نأ قحتس

 تدجو اهرمو اهولحو ءاهرشو اهريخب «ةيبرعلا ةريزجحلا ف ىف ةايحلل روص نم هلاوقأ , ي او

 . يلع ًاعص كلاذ

 «روهشم برح لجر - ةماصمصلا اص - بركي رک نب وردت روث ابأ نإ .

 ادرسب تيدر ناو نفت . رزرتمب لجل 2 سيسل

 الجم نرو باتو ٠ نداعسم لا محلا نا

۱/۳۷ 



 ® ر

 دقت بطش ادو

 ماها 2 3

 اد موي ينا تمل عو

 ىتْنَلَع هَّدَعَر ُهَمِب
 ید

 ۰۰. ۴ 9 ل رم ر 2

۳ 

fت 2  
 ادق نادبإألاو

 ت ص # 0. ماما ما عا

 ادقو الح اوومتلت

 مس دس. ۳ مه
 ادعتسا اّمب ٍحاَيِهْلا 1 -

۳ 

 اش ءازهملاب صحف

 ید اَذإ ءامسا رب

 ادج رسمال ناکو یمجت

 ادب شبکلا ولازن نم . را

 ها اب قك ذب

 هنر ياك رب ال
 ص 0 ا 0 و

 هزف بیس لني بین

 ناك ايحيرات فوت هرعش نم اهریغ يو و ةليمحلا ةديصقلا هذه يف سيل نكل

 'ةةعاجشيوا ؛ لاتقلل هدادعتساب رخفي رعاشلا نإ .اهناطنأو اهروصو ءامئامزو ثادحألا

 سيئر ةزرابل مدقتيف تاضک ار تاروعذم ءاسنلا زربت نيحو نورخآلا رفي ذإ همادقأو
 نم اوجرخي مل نيذلا «ناضرفلا ءارعشلا نم ' هریغو ةرتثع برك يدعم نب ورفعکو .موقلا 2 - 12 ورم

e . 98 ۲ 4 ۲رگ  
 نم مهنع رثا امو مهراعشا لك يف ررکتت ةبءاشتم روصب « سفنلاب رخفلا ىلإ الا لزغلا

 ةايحلا شماه ىلع اوشاع دقف ريهُزو ىشعألاو ةغباتلاك حدملا ءارعش ,امأ .مهلاوقأ
 امأ .مهتافرصتو مهتاكرح يف مهنوكراشي الو ءمهلاعأو نيرخآلا :رخافم نولجسب

‘۸ ۱ 



 ؛ نیبجعم هب مهم هتقطنم ءانبأ ناك دقف هقافرو ارش طبات بارضأ نم كيلاعصلا

 طبأتل مسرب مینم نیروهشلا دحأ ىَرمْتَسلا اذهف . نيلجسم هتافصلو ( نيعيطم هرماوألو

 : ةروصلا هذه ارش

 , 22 تآقأو تحت وأ مهتمعطأ اإ ٠ مهتوقت تدهش دق لابع أو

 "تلات لآ يأ اج نخنو ََْرتْكَأ يه نإ لیلا انيلع فا

 تتم مل نا تيل يجترت الو هو رسا ری ال ةكلعصم
 "تا يمل یوا تن 0 احبس نوتا ايف فو اه
 فسا لا رْيَمَك لوجت  اهقاس فن ًازراب يِداَعألا يتأتو
 لس م اهرفج ی ب ۰ تمارو مراص ضباب تراط اوعزف اذإ

 عملا ريدا عاطقأك زارُج هدیلح فاض لیلا نولک اًماَسح

 هقافر هعضو دقف ارش * طرأت (ةمقلا) هذه ىلع تعضو اذإ يبحاص اي ينملت الف ندا

 اودهتجا اهم هقافر نود ای قايسلاو ایحاص هنأ هسفن وه کا دقل ل « يلبق نم اهيلع

 : اولواحو

 قاری فيصلا روهش يف ةلايحض ةزراب حمرلا ناني ةف
 قاَرشإ لبق اهل ْتِِْيَّمن ىتح اولس امو  يِبْحَص اه ترداب

 ام نذإ نآلا مدقنلف « تبثت نت الدهاوش الب ةيضقلاو حصت ال لیلد نودب یوعدلاو

 مهتیزهو مهراصتناو « مهثبعو مهدجو «مهزشو مهريخ يف  نييلهاجلا نيب هقبس تبثي

 نیذلا ندلا ءانبأ نيبنتحم «لاحرتلاو لحلا يوذو مایا باحصأ ةيدابلا ناکس نم.
 ربکو مهندم ردق ىلع نوکت لاعأو تافص يف ارش طبات نم لضفأ مهیف نوكي دق

 ۱ ا ' .مهتاكم



 :ققح كاله نم وجني ةرکتبلا ةليحلاب - ۱

 هدصرف ؛ليَذُه دالب يف راغ نم لسعلا ينجِل ينأي نأ اًرش طبات ةداع نم ناك

 لاقف ؛تباث اي انيلا دعصا :هودانو هيلع اوقفاوف اوتأ راغلا يف لزن الف « كانه هؤادعأ

 يبلاسو يلتاق مت اف نذا : لاق كل طرش ال : اولاق ؟ءادفلا مأ ةقالطلا ىلع دعصأ مالع

 عضوو خصا ىلع لسعلا بکس مث « اذفنم دجوأ یتح راغلا يف رفحو !؟ يانج

 .يداولا لفسأ يف راص یتح ًادْيَوُر ًاديور لزتي أدبو « هردص ىلع ةبرقلا

 لوزتلاب - قهاشلا هولعل هانج عضول لحنلا هراتخي - - لبج سأر نم هسفنب ىمر دقل

 دونج لعفي اك «كلهملا عافدنالاب عيرسلا يوهلا لدب « جزا لسعلا ىلع ءيطبلا
 : هلوقب كلذ لجس دقو .مايألا هذه تالظملا

 ردم وهو هّرما ىساقو عاضا هدج دج دقو ْلَتْحَي مل ملا اذإ

 رصبم ٍدّصقلل وهو الإ بطَخلا هب الزان سیل يذلا مرحلا وخا کلو

 رخلم شاج رحم هم دس اإ لوح شاع ام رخ رَ كَ
 و مام و و و و ساس 7 و ع

 روعم رحجلا قيض يديد يباطو مهل ترفص دقو ٍناَحْلِل لوقا

 َرَدْجأ رحاب لئقلاو مَ اّمإو هليو ٌراَّسِإ ام :اتطخ اّمه
 ور ي ھه ور كر سوس 02 م م
 ردصمو تدر نإ مزح درومل اهناو اهنع سفنلا يداصا ىرخاو

 ت هم o موم 23 مو 2 هام مه سم
 رصحم مو وجوج هب افصلا نک لزف يردص اهل بس رو

r د ٌَرظنب نازح توَملاو ذك هب اُلا حدکی مل ضزالا َلْهَس فَداَص 

 :اهجوزو همأ ديك نم وجني ةقراخلا ةوقلاب - ۲

 همأ ىلع هلوخد ارش طبأت-ركنأف «يلذحلا ريبك ابأ هيبأ توم دعب همأ تجوزت
 دقو ) یتفلا اذه ىشخأل يا - همأل لاقف ( ةينيع يف رشلا ريبك وبأ ىارو  هحورحخو

 كل له : ارش طبل ريبكو بأ لاقف - هلتقاو هل لتحا : هل تلاقف « كتقرافم ىلع تمزع

 نم ريبكو بأ بلط لیلا اندو اهموي اراساف  اجرخو  ةوعدلا ارش طبات ىف ؟ وزفلا يف

۱۰۳۰ 



 « ةثلاثلا ةليللا تناك الف « ةيناثلا ةليللا يف لعف اذکهو « ةسارحاب موقب نأ ارش طی

 نم عيزه رم الف ؛ سرح وه ماقو « ماني نأ هنم بلط قاهرإلا هده دق هاتف نأ نظو
 لاق !؟ ودع نم له : لاقو « ًافقاو ارش طبأت بهف « هتيحان اهفذقف ةاصح ذخأ ليللا

 ةاصح ذخأ ليللا نم رخآ مسق ىضم الف « همون ىلإ عجرف كيلع سأب ال مت ال : ريبكوبأ

 : ريبكو بأ لاق ؟ ءيش ثدح له. : لاقو ًافقاو ٌبهف « هتهج اهفذقو ىلوألا نم رغصأ
 طبأت لاقف « ةاصحلا هذه تراثأف اهكربم يف تكرحت ةقانلا هذه كيلع سأب ال من ۰ ال

 سرحأ تق دقل : ريكو بأ لاق . كل ىرخأ ةرم ةاصح ةقانلا تراثأ نل هلو : ارش

 : هفصي ريبك و بأ لاق مث . هب عجر حابصلا قو يا ةاصح دي آقا تا

 ی ت ت قا و م ب نل
 ءادو ٍةَعِضرُم داسفو ةضْيَح ۳ لک نم اربمو

 لی مل اهتاطن دیر ًاهْرُك رم ةليل يف هب تلمح

 ۳۳۹ 0 م م اذا ده اط داوملا شرح هب تتاف

 ٍلَمْحَملا يط قاّسلا فرو هم بكم الإ ضرألا سی نا ام

 ليخألا وَ اهِيَعْفَوِل ۳ هتیأر ةاصحلا هل َبَدَبَن اذاف

 شب سل قالا بلك برک بر ماش نی هی ااو
 ل ص قه اساس

 لّدحالا يوه اهمراخم يوه هار جاجفلا هب تیمر ادا و
 رم 2 ر - ۳ ۳ :

 للهتملا ضراعلا قربك تقرب ههجو َةَّرِسأ ىلإ ترظن اّدو
 ۶ ع 2 ر راع ۳ و 7 8 گر 2 سال 5 هاش

 ليعلا ىوامف اولزن ومه اذإو ةهيرك نوكت اذإ باحصلا يمحي

 : ءادعألا ديك لطبي ةبيجعلا عمسلا ةساحب - ۳

يئانلا رزجلا ناكس ضعب نأ (براف رتیب) وه يكيرمأ ملاع دهشي
 كرحم توص عمسي ة

اوصأ نأ ىلع كلذب لدتسي « ًاليم نيعبس دعب ىلع ةرئاطلا
 مس 1 هل ةثيدحلا تالالا ت

۱۰۳۱ 



 قاب نب ورَُعو یر هقيفرو ارش طب نأ انعم اذإ بجعن نلف اذكهو .ناسنإلا
 ةثالثلا راص الف < « مهراظتنا يف نیم ةل نم موق الا ىلع ناکو ءاوبرشيل ۶ام | اودرو

 ؛ ىرفتشلا لاقف « ءالا ىلع موقلا بولق بيجو عمل يا : ارش طبات لاق نيبيرق

 ام نأ مسقأف « ًئيش عمسب مه لغت « كبلق بيجو وه ان ( تباث اب تّبَدك
 تبرش اذإف « ءالا ىلإ بهذأس : لاق مث « موقلا كئلوأ بولق بيجو وه هعمسب
 كفل ادع اذإف « کفن مهايإ اعیطم ىرمتش اي تنآ فقتف ينوقثوأو يلع اوُبَصْناو

 ةطخلا ذيفنت منو « عقوت ام ثدحو .ًاعيمج برهتو او لحف قارب نب ورمع ءاج

 و ةيفاقلا هتديصق كلذ ٤ لاقو . ةموسرملا

 : «تایلضفلا» ةب رعشلا

7 

 قاربو قوش نم كلام دع اب
 ًافخم تاحلاو نیل ىلع يِرسَي

 بیا امض لع نإ يا

 اوخاص لی

 0 ۶ 3 ل 2 ر
 ست - ولأ هبدنا داهش ةي 1

 هب ثيغَتمأ يوُرَعو ىمَه لادن 2

1۳۴۲ 

 هتاراتخم يبضلا لضفلا اهب أدب يتلا يه

 قارط ِلاَوْهَألا ىلع ٍِفْيَط رمو
 قاس ىلع راس نم كؤادف يش

 لصولا وضیعضب تکشاو

 يا در تبيح لعل تمل

 هدر و2

 قاطو 7 ین يب فشخ ۱ وأ

 قانع دل

 قاذحا

 بتجب مانج اذو

 قاَدْيَغ ّدشلا صييق نم هلوب

 قافشإو قوش نم يبلق حيو

 قابس دْمَحلا بنکب ریصب ىلع
 مساهم 9 9 3 س سا را

 قافرا نيب اذه توصلا عجرم

۳ 

ACN e 

 قاف باوج ةكحم لاوق
5 0 ۱ 0 1 2 

 قاغن سارلا یفاضب تثغتسا اذإ
5 



 ناکم نم ًیتآ ةرم دعب ةرم ينداتعي يذلا لايخلا اهّيأ : ةعئارلا ةديصقلا هذه يف لوقب

 ىلا ةبوبحلا كلت نکلو ٠ یسفتب كيدفأ اهعاونأب ىعافألا ىلع ًايفاح ىثمب .. ًاليل ديعب

 ةليبق نم يبرهك ابنم تبرهف ٠ ينم جاوزلا تباو « اهلصوب يلع َْتنَض اهلايخ ينيتأب
 و هو 0 1 ۰ مهد سر ی ام

 يف تنکف نیتکیملا ناكمب مهعارس ینلخ ضکرو « قارب نب ورمع عم تنك ةليل ةليجب

 ءيش نكي مل« ةارّسلا تبن نم قاّبطلاو ثشلا نايعري نيذللا ةيبظلا وأ ملظلاك يودع

 ر قارف ىلع يكبأ ال ین .لبخلا ريط وأ سرفلا ىوس تقولا كلاذ يف ينم عرسأ

 رمآ راس هقافر عم راس اذإ « دجملاو دمحلا قرط فرعي ىَّنف ىلع نوكي ينزح نكلو

 ف نه لق فلا ديلا ليلا مي يمال لرل سا فخ .

 ٤ - هموق تافارم هتيرخس :

 لوقت « ةيقاب راثآ اهل ناك امبرو « ةيبرعلا ةريزجلا يف ةعئاش تناك تافارخ كانه

 ةفارخلا هذهب رخسي ارش باتو مه ىّدّصتتو نيرفاسملل رهظت لوغلا دا : اهادحإ
 ةيؤر اهآرف « حابصلا علط ىتح اهب ًاكْسُم لظو <« اهلتقو « لوغلا يتل هنأ هئاعّدإب

 5 : هاوعد بسح ةيقيقحلا اهتروص هموقل فصو مث « ةحضاو

 ناطب یر دنع تيفال ام . مهف نایثف خلبم نم الآ
 ناحصحص ةفبحصاک به يره لوفلا تيقل ْدَق یو

 يناكم يل يلخت ٍرفس وخ نبأ رضن انالک اه حلقف

 ينامي ٍلوُفْضَمِب يمك امل ىَوُهَأَف يوخن ةذش تلف

 نارجلیو نیدّیلل اعيرص تّرخف شد الب اهضأف

 ناّتجلا بَ ينا كناکم  ًادْيَوُر اه تلقف دع تلاقنف

 یناتآ اذام ًاحبصُم رظنأل اهلع ًابِكَتُم هلفئا لَك

 ناَسللا" قوُقُشَم رها سارک حیبق ساز يف نانيع اذإ



 :ًاضيأ لوغلا نع ًاثدحتم ىرخأ ةديصق ي لوقب و

 يبث سا رم ۳ 0

 )٩( هللا بعاكلا تباتجا مک هباّبلج تج دق مهداو

 اللألا هبینج قم هات حبسا ادخ أ ىلإ

 الوفآ ام تأ ةراج ايف ةراج يل ٌلوُملاو ُتْحَبْمَأَف
 الونتساف دون هخوب توتلاف اهمشپ اهمبلاطو
 انا اهل نکن ون ی رک يرشنآ اب اه تقف
 ایت ۸ حلطلا قرو نی ف تلح اه رفق ةياّظع
 اینم یوللاب اه ناف یراج توت نیا لاس نف

 ری هيف سيكي داعف ءةأكلا عمجي بهذ هنأل همأ هيلع هتقلطأ بقل ارش بت نإ

 انکل ءهرابخأ مظعم يف فلتخت اك ءانه تاياورلا فلتختو رش تطئات دقل : هل تلاقف

 رهف ةليبق نم رباج نب تباث همساو .يداولا سفن يف ٌبّصتو «ىنعملا اذه لوح رودت

 كك ١ ةليجبو لی ةليبق ةرواحم ةارسلا لابج يفو ةمرکلا ةكم يلاوح تشاع يلا

 . اهکیلاعصو اهک اّ ةرثكب هتليبق ترهتشاو

 يتلا هتديصق :اهلوأ نیرمآ نع ثّدحتن نأ عوضوملا اذه ةياهن يف بسانملا نم لعلو

 - ناث لوق ىلع  هئاثر يف ارش طبت تشنأ نبا اهاق وأ - لوق ىلع  ىَرَمْتَسلا ءاثر يف اطاق

 : املوأو ارش طا اهلحنو رمحألا تلخ اطاق وأ

 لطبام ُهَمَد ًالْبَعَقل لس دود يذلا بْعَشلاِب نإ
 4 ۴ و او هَل ء به اب ۹۳ ی 1 ۳ 2 عب ۱ ف 1 ۰

 لخت ام قع مصم تخ نبا يم راثدا ءاروو

 .ةليوط يهو
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 نم لكأي مل هنإ :لاقیو ءأنمز ءارعلاب هش تكرتو «لیذُه ونب ارش طبأت لتق دقل

 ةفيرط ةصقف يناثلا رمألا امأ .كانه راغ يف تل تدعأ من تام الا ناويح وأ ريط

 بلغت مب : خطا لجرلا ذه لا دق «فيقن يب نم لر رع طا ترج

 :ًارش طبات لاق ؟هینْم أ : ین لاقف «يمساب :هل لاقف ؟لیض ممد تنأو سانلا

 . ل الا عطف «هذه ةديدجلا تب :ارش طبات لاق ؟اذاجو : ايلا لاق من

 :ًارش طبأت لاقف «ىضمو ارش طبات لامسأ سبلو ءارش طبات اهاطعأو

 !!!بْهَو ابآ تیتکاو ارش طبات اهل نأ ءاَنَحْلا غلْبم نم

 ؟بطَخْلا مظْعَم ىلع يِرْبَص ُهَل ني همساب تیمسو يسا ىس هه

 ؟يلق ةحداف لک يف هل نیو  «يتونم يِسأك “ا هل او

 ديعلا يلع دمحم تيوكلا

 شماوما

 .تقآ : تفوآ 5

 .تساس ةسايس يأ :تلأت لآ يأ .رقفلا :ليعلا (5)

 ,ثلیلاعص ةبحاص :ةكلعصم (۳)
 .لاتقلل تايبت :ترعشقا .ةلاجرلا :ىدعلا ءلصتلا ضیرع مهس :فحیس «ةبعج : ةضفو و

 .ةيشحولا رمحلا ةعاج :ةناعلا ءهنثأ نع اهدرطي رمحلا ىلإ تفلتي يذلا : تفلتملا مر

 .ودعلا تمر :تمارو .اهتتانك :اهرفج 0(

 . عطاقلا فسلا :زارحلا: 492

 .ةايحلا ىلإ تداع ةينا ةرم تبرض مث تتاف ترض اذإ ! نجلا نآ نوصزب 2

 دالب زاجیلا تاورس قف قرشلا نمو «لیذه ةليبق لاملا نم اهدح ةميدقلا نا قف مف ةليبق 2 ازت و ۰ 0

 يب عورف رهشأ نمو .ةليجي عورف نم عرف مسا لصألا يف ناكو كلام ينب مسا نآلا اهلمش يتلا ةليجب مث فبقث ١
 .هباتك يف يرجهلا ركذ ام ىلع - ةلاجب نآلا مهف

۱۰۳۵ 



 ٠ ماس لضفلآف العا
 «برعلا ءارمأ  نويئاطلا لضف لآ» يباتك دادعإ ىلع هللا نذإب - تّمَمَص امدنع

 ةيبرعلا تاتويبلا نع صوصنو تاسارد) ةلسلس يف رساجلا دمح انخيش هردصي يذلا

 : ةيرورض لخادم ةسمخ باتکلا ردصتي نأ تيأر (ةثيدحلا

 تقو لضف لآ نأ نايبو « ةيمسرلا مهترامإو ةيلبقلا لضف لآ ةرامإ نيب قرفلا : اهوأ
 یر اه از

 ۱ ۰ ةليق 0۱ ةرسا مهترامإ.

 « مهترامإل نوعبات « لضف لآل ءافلح مآل يب نم لوضفلا نأ نايبت  :اههناثو
 . ءيط يف نوعمتجي مهنكلو میتیرذ نم اوسيلو

 مهترافخو « ةيمسرلا مهترامإ مكحب « اًعاجتناو ةماقإ مكاسب فيرعتلا : اهثلاثو
 ۱ . يراريلل

 دالبلا نم هتحت امو ةيروسلا ةيروهمملا فصن لمشت ةطيسب تسيل دودح يهو

 .قرشلا نم هفارطأو دجن ةيلاعو اهترغو ةكلمملا لامشو ةيماشلا

 ىصقأ لا ةدتمم « ایروس برغ صمح ةنيدم نم أدبت مومعلا ىلع دودحلا هذهو

 رمتسیو « قوط نب كلام ةبحر ىلإ ابونج دتمت مث حج ةعلق) وهو « يلامشلا قرشلا

 قفدت رحن يف هرباعم ةرافخ محل تناك اذهلو « تارفلا رهن تاجرعت قفو يونج دادتمالا

 . راتتلا

 . دجن يف مشولا ىلإ برغیو اراسب ةرصبلا كرتي نأ ىلإ اًبونج دادتمالا رمتسیو

 اًدادتما نالوجلاو قشمد ةطوغ نم : ارم لاو لضف لآ نم ىلع لآ دودح دتمتو

 . ةشيب ىلإ ةکلملا يبرغ لمشي

١٠ 



 ةيلاع لمشیف اقرش دادتمالا اذه عستیو « ءامیت دنع فقي يلع لآ دادتما نأ ال

 . دجن

 رلا مهترامإ مكحي « زوجت ر ةبسن لضف لآ ىلإ ةعساولا دودحلا هذه ةبسنو

  ناطلسلا قاحلإب وأ فلحلاب تلخد لئابق عاقصألا هذه لهأ نأل < مهترافخو

 . مهكاسمو مهفالحأب فيرعتلا : اهعبارو

 . لضف لآ مومع نع نيخرؤملا مالك : اهسماخو

 . ةضماغلا مهاوحأو مهئادحأ نم ريثك روصت لهسي لخادملا هذه يف ّطسبتلاو

 ةلقل ةنياعمو ةدهاشم ةفرعم ول ٍءءارقو بفصو ةفرعم عضاولاو نك اسم اب يقرعمو

 رشنأ نأ تيبحأ اذهل « هتلق .لع هتدهاش ام صانتفاب يلابتها ةلقو ةدهاشملا نم يروخذم

 تمدع اداف « مهفالحأ نكاسمو . لضف لا نكاسمب قلعتي ام «برعلا» ةلجمب

 اب ةقث ىلع تب رساجلا دمح انخیش مهسأر ىلعو مجعلا لاجر نم بيوصتلاو ةظحاللا

 ۱ . هتررح

 . ليصفتلاب اهوانتن مث اًمومع فالحألا كلتو دودحا هذه ذخأنلف

 . نف مهيف لخديو مهلإ فاضني نم امأو : لضف لآ نع يرمعلا هللا لضف نبا لاق

 - راشب لآو « بالك ينب ضعبو « بلك ونبو « (؟) ثيرحلاو « بعز : مهو رک

 ونيو « ريرف نم ةفئاطو « ةديعسو < 5 نم ةفئاطو < صمح دلاخو . لاوم مهو

 ١ و ۲
 نيحارسلاو « نارفو : يح ونبو « ممد ونبو « زرك نم ليقع ونبو ءزاجحلا دلاخ .

 نينطبلاو « دوجأ لاو « بلاغ : ةيزغ نف « رک ذی نم ةيربلا برع نم مهيتأيو «

 ةدعاسو . ۱

 تاجلعلاو ةرماعلاو تویب لاو رخینم .

۱۰۳۷ 



 . سمافم نبا مهخيشو ديزي لآ مهو « ذئاع نم ةقرفو

 . دمحم يبأ نب ب بيلك مهخيشو ةديازملاو

 . يميلعلا دمحم مهخيشو ديعس اونبو

 .ناردب نب اور مهخيشو رساودلاو

 رثؤي ال نم انقو يف فرعأ ال يننأ ىلع . نيياحالا ضعب يف مهفلاحي نم ريغ ءالؤاه

 ۱  یهتنا .  مہتدوم رهظیو مهتبحص

 لخدیو « مهيلإ فاضني نم رکذ هنال ةضماغ هللا لضف نبا مالک يف ةمسقلا ةهجو :

 . نايحألا صضعب مهفلاحم نمو « ةيربلا برع نم مہتاب نمو « مهيف

 هذه صوصخ نع ليضفتلا مالکلا دعب هذه ةمسقلا ةهج راهظتسا لواحاسو

 ۰ ,٠0 ٠ ٠ لئابقلا

 هتلالد هل (زاجحلا) ديقب اپناو قالطاب امهدحأ نیمسق يف دلاخ ىنب هعیزوت نأ اک

 . هللا ءاش نإ هنابب دربس اک

 : بعز ةليبق

 نأ بالف < ؛ ینکسلا يف میتمومع ينب نع اوزاحنا دقو « ميس يب نم ةليبقلا هذه .

 لزانم يف فلحلا تقو مهنا حص ناف تم نلوم برأ مهدالب نوک

 ارم لآ ءافلح مهف نيمرحلا نيب مهمع ءانب

 . يلع لآ افلح مین هجرت مهانکس ناكم قيقحت يف دارجالا هنعر فس امسحو

 يف مسالا اذه يدييزلا دروآ ۰ «بابللا» يف اهطبض اذكه - ةلمهلا نيعلاب - بغزو

 ىلإ افرع لمعتسلا طبضلا وه اذهو « طبضلا نع كلاذ بانف ةلمهلا نيعلا فرح
 . ؟9نآلا

 ةعباتمو نيمدقألا بتک يف اًعيبطت وأ افحصت هاراو « ةمجعملا نيغلاب نورخآ هطبضو
 (۳) ني رصاعلا نم



 اولقتنا مث « نيمرحلا نيب مهراید تناك : ديعس نبا لوق نورصاعلا ءالژاه لقانتو

 ؛ددع نآلا مه سیلو : ميكس ينب مومع نع نودلخ نبا لوق ىلإ صنلا اذه مضيو

 م يف هی 0

 ىلإ «ءاسحالا يف ةمک اجلا رسألا ب باسنأ» نع ء يناتكل هت هتمدقم يف رساجلا دمح انخيش

 مها

 اذه لثم 5 نودلخ نبا مهو

 يف كلاذ نوكي نأ الإ < ٍبْعَز ركذ اولمهآ مزح نياك نيباسنلا ءامدق نأ بيجعلاو

 يب نع همالك يف اتدایز لا نودلخ نبا راشأ يلا ةلماكلا «ةرهمجلا» ةخسن

 . ن ادمح

Aا مس يب كو ديس نإ ع يف صاع فلا ل  

 .ةريثك نيهارب هيلعف ةكلمملا لخادو افوح وأ میلس دالب ىف

 لضف لآ ةرامإ لبق ديعس نبا اهرکذ يتلا برغلا ىلإ میس ينب ةلحر نأ : او

 . نینرقب

 بز يب نأ - مهترصاعمو لضف لآ مالعأب ةلص وذ وهو هللا لضق نبا رکذ دقو

 ىلإ بسني نم برعلا يب فرغي الو « برغملاب لضف لآل ةقالع الو « لضف لآ ءافلح

 ` 2 .نيملسلا ريغ بعز

 . "84ه ةنس جاحلل بعز ذخأ ركذ ناكلخ نبا نأ : اهناو

 . برغملا ىلإ ملس يب ليحر خيرات دعب خيراتلا اذهو

 .جاحلل بعز ببن ه ۵46 ةنس ثادحأ يف «لماکلا» يف ريثألا نبأ ركذو
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 ىلع مهيلإ مضنا نمو بعز برع جرخ مرحم نم رشع عبارلا يف ةنسلا هذه يف : لاق
 . ليلقلا الإ مهنم ملسب ملو مهوذخاف ةنيدملاو ةكم نيب ينارغلاب جاجحلا

 . ةلذو صقن يف اولازي ملف بعز نم جاحلل صتتا هللا نا من

 هنيبو ينيب ىرجو ةئم ةسمخو نيعبسو عبس ةنس ةنيدملا يف میم باش تيار دقلو

 ` , ةضوافم

 تفخو ترفنف بعز نم كنأ تعم نيح كيلإ ليمأ تنك هللاو يننإ : هل تلق
 : كرش

 ا !؟مل لاق

 . تقولا كلاذ كردا مل انأ : يل لاقف . جاجلا مكذخا ببسب : تلقف

 ۱ ! ؟انب عنص هللا تيأر فیکو

 . "ايف ودعلا 3 ددعلا لق انحجن الو انحلفا ام هللاو

 ب ةيقرشلا ةقطنملا يف ةيداب , نآلا لا منم لازيال هنأ : اهثلاثو

 . ةيقرشلا ىلإ اولحري نأ لبق دجن ةيلاع يف دوجو مهل لازيال هنأ : اهعبارو .

 يفو "”نيسح ينبو ناودعو بعز نيب فياحلا ةنسرشب نباركذ ه ۱۱۰۰ ةنس يف
 : 0 عما 5 ر نبا رك 3145 ةنس

 ۱ ليال نکا نع دعبت 3 میسر

 ةنيدملا لوح مس يب مهموق عم مهد الب تناکر :رساجلا د دمح انخيش لوقيو

 فارطاو ةنيفّدلا ىلإ اقرشو طاهر ةرح مساب نآلا تفرع يلا مهنرح حوفس يو اموتجو
 0 )دين ةيلاع 5 ةدبرلا ىمح
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 ؛ةاورلا اطوادتب بعز نم ةيماع ةرعاشل ةديصق ةمن : نمحرلا دبع وبأ لاق

 ةكرعم لجسن يهو «يرجه لا رشع يداحلا نرقلا دودح يف تعقو امنادحآ نأ نورك ذ یو

 .فب رشلاو بعز نيب

 . رشب نبا اهركذ يلا ثادحألاو ةثداحلا هذه دعب ةيقرشلا ىلإ اهاياقب ليحر لعلو

 اهتبثأ يلا ةياورلاب تايبألا دروأسو « اعز دالب ديدحت ةديصقلا هذه نم يمه

 : ةيبعزلا تلاق

 ا لزم ةبارغلاو ربح نيب انل

 ةليل نيعست مزحلا انلزن اّن
 مليع مجلا ةريزغ انبیلق

 عبرا عم نامت عم نان افوط
۳ 

 اضغلا نم ذاحلا دم بيلق يهو
 اهاَبَج نلزان تيب نيفلا

 هيحل نيعست موي يف اوفلاخت
 انريغل راد یه ام انل راد

 صنلا يف دودحلا قيقحت لالخ ىرخا تایاورب كلاذ عفشاو

 اهدوعق ابارغلا نیز يف دن

 اهدوبك يف يجال يداعالا لغو
 اهدورو نم اهرودص نودشن ام

 اهدوفن يوالم يف طساو ىلبق

 اهدودم رذبي عارزلا اهراد ام

 يماظملاب تيب نيفلاو

 اهدوفن يف يبنجَآلا فقو ناش ىلع

 دراول ةلمرلا اهدحت

 اهدورت

 (۱۱) اهدودع

 ' : ةلمرلاو ؛ طساوو فبارغلاو < ربح : صنلا اذه يف ملاعملا نم اندنعف

 . (راحلا) وه رخآ املعم فيضن يرخالا ةياورلا ىلعو

 نادودعلا فیفع برغ ناعقاولا ناليجلا - ةيارغلاو ربح دارملا نأ ةرظنلا ةيادب يف رهظيف

e 

 . میلس دالب نم

  ۰ eو رزق ل ص رس ۰

 رعشلا ي نينرتفم نادری نيملعلا نيذه نا امس ال .

 : حيصفلا رعاشلا لاق

 عذاربل اهنع قاض یّتح يلا نم تستکاو تابارغلاو اربح نیعر
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 ءارلا ديدستو ءابلاو ءاجلا رسکب حیصفلا ي ٌرحو

 : يماعلا رعاشلا لاقو

 ةييرق ةبارغلا نم ربح لاهش

 : رخآ لاقو

 ةبارغلاو رح اطات هنيانم

 ارح فرعو . داوسلا يف نيملعلا نيب هباشتلاو برقلاب نارتقالا اذه لدينجلا للعو

 . ًاًيرقت ليك ةئم هنع دعبي فيفع برغ « مْيَلس رايد يف دوسا لبج هنأب

 . ۲۲ فیفع برغ ءادوس ةبضه اهنأب ةبارغلا فرعو

 . لاتحا اذهف : نمحرلا دبع وبأ لاق
 ةبارغلاب دارلاو رک ذلا فنآلا لبحلا ربع دارلا نوكي نأ وهو رخآ لاّيحا ةمنو

 « اپف ةروک دلا ماعلاو تايبألا قاس ةلالدل « ءارعشلا ةدلب يرش بونج عقاولا يداولا

 لزنمک هب ةرعاشلا راختفا لمتح ال « فیفع برغ ةبارغلا ةبضهو ربح لبج نيب ام نالو

 . ملاعملا ةيقب ضرعتسن نأ ىلإ حيجرتلا كرتنو

 « رساودلا يداو لاش ة ةعقاولا دالبلا وهو ¢ مزحلا ي اهموق لوزن تركذ دمك

 تبوج قرشلا ىلإ برغلا نم دتمملا يداولا وه وهو ا دروم ترکذو

 تونج مرحلا لاش نوکی نآ يرحف ارغ يداولا دادتماب ادودحم دروم ا نوک

 ۲ ۲۱۳ ةميتنسلاب تسيل رعشلا تادیدح نال ۰ فیفع

 دارلاف (اهدوفن يوالم) 5 عمي طساو برغ 5-3 ۳ اذه نأ ا ةرعاشلا تر

 . ةراشبلا دوفن ةيبعزلا رعش ی ةلمرلاب دارلاف ندا
۱۰: 



 : ةيبعزلا لوق تايبألا هذه يفو

 اهدودم رذبي عارزلا اهراد ام اضغلا نم ذاحلا َّدَحُب بيلق ىهو

 « ذاحلا تبنت يتلا ضرألا نيب ام مینطاقم : هلوقب تيبلا سادر نبا رسف دقو

 . اضغلا تبنت ىلا ضرألاو

 . ةيلمرلا ضرألا يف اضغلاو . ةبلصلا ضرألا يف تبني ذاحلا

 ديدحت وه امنإو « نطوملل اًديدحت سيل تيبلا يف ديدحتلا : نمحرلا دبع وبأ لاق

 . دوفنلا يوالم 5 طساو يرغ عقاولا دعلل

 . اضغلا هيف تبني دوفن وه لب « اضغلل ضرأو ءذاحلل ضرأ كانه سيلف

 : يهو ىرخالا ةياورلا حيحصلاف ْنَّذِإو

 اهدودم رذبي عارزلا اهزادام اضغلا نم راحلا اهدحي " بيلق ىهو

 « فيفع قرش يونج < لا لبج نطبب عقاولا راح ا ءام دارا ةلمهلا ءارلاب راح اف

 طساو نم يبرغلا فرطلاب ةيقرشلا هتهج نم اضغلا تبانم يف عقاولا دعا تددح نوكتف

 ۱ . راحل ايو

 عيمجو قایسلا ةلالدب - ةيبعزلا تايبأ يف عقاولا ديدحتلا نأ يدنع حجارلا ْنَذِإ
 ؛ مرحلا لاش ىلإ فيفع برغ نم دادتمالاب الإ روصتي ال  اهيف ةدراولا ةيناكملا مالعألا
 .ءارعشلا نم يقرشلا بونخا يف يمداودلا ييرغ ةبارغلا ىلإ اًدنم

 : لؤاستلا ىقبيف سبل ىندأ نود ديدحتلا اذه حضتا ذاو

 بونجلا ىلإ لامشلا نم - ةرعاشلا دهع يف بعز يب رايدل ٌدادتما دا اذه له
 نيب ام ىلإ دجن ةيلاع نم لس ينب دالب دادتما نم فورعم وه اک ابرغ مهدادتما نوكيو

 ؟ نيمرحل ا

 . نیمیقم ال نيعجتنم فصلا ٤ مهوزن دودح دودحلا هذه نأ ما
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 اهنأب دعلا ضرأ تفصو ةرعاشلا نأل < مهد الب نم هسفن دعلا نآ يل رهظب يذلاو

 نافلآ مهنم < تيب فالآ ةعبرأ ي اهليبق تلمجا الو 2 مهريغل اراد تسيلو مه راد

 . داور نافلأ مهنمو ‹ نونطاق

 ديدحت بسح - دعا اذه ّنألو « ينجأ هنأب مهريغ نم دفاولا تفصو الو
 . دجن ةيلاع يف مهدالب ىلإ دراولا برقأ نم - ةرعاشلا

 هْوَعَر اغناو « ةرعاشلا موق دالب نم سيلف مزحلا يضارا ىلإ ٌدعلا نع بنج ام ام

 . ةليل نیعستب لوزتلا دیدحت لیلدب « اًباصتغأ
 لوزن ال باصتغا لوزن لوزنلا نأ ىلع اع لبلد (اهدوبک يف يداعالا لغ) ةملكو

 یدحا امرمغ ¢ مهيب ةديحو « رساودلا دنع ةلزان ةرعاشلا نأ كلاذ ىلع لديو

 رساودلا مزح اوصتغا بعز يب اهموق نأ تدرف است ف رساودلا ةوس

 مسن نع يداللا الا لوق يهو « ةمْیلک بعز ينب لزانم نع تيقبو

 . "هو دقف « ءاميتو رانلا ةرحو یرقلا يداوو ربيخ مهرايد نأ : لاق نمو

 مومعل ةبسنلاب حیحص يدالبلا ذاتسألا هرکنا ام نأ دعبيال : نمحرلا دبع وبأ لاق
 . بعز ونب مهو منم صوصخل ةبسنلاب حيحص ريغ هنكلو لس ينب

 ابونج لضف لآ نم يلع لآ رايد ىبتنم َدَح هللا لضف نبا نا كلاذ ىلع ليلدلاو
 : ةكلمملا برع لاش ءامش

 اذه لعو « ارم لآ فالحا نم ال ۱ ىلع لا فالحا نم بعز ونب نوكي اذه لعو

 لاتحاب ةرعاشلا دیدحت رسفب اًضيأ اذه ىلعو « فیفع برغ ىلإ ءامیت نم اودتما نونوکی
 ةلمر ىلإ ةراشبلا دوفن يف عقاولا | دعلاب يونج دتمت مهدالب نأ يهو ةغلابملا ليبس ىلع ثلاث

 . كوبت نم اليك ۱۳۷ دعب لع ًالامث ندرألا

 ىنكس ديدحت ال دراوم ديدحت ديدحتلا نوکیو

 يرهاظلا ليقع نب نمحرلا دبع وبآ (ةلص ثيدحلل)
of 
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 . 11۳ ص ١١س «برعلا» ةلخم

 رهز» . ۱۸۲ ۰ ٠١١ ص « بدألا ممحو باسنالا رنک« يف ليقحلا خب خيشلا ' طبضلا اذه ىلع ىرجو

 باسن ةرهمج» يف رساجلا دمح انخیشو ۳۸۷ . ۳۸۹/۷ هدجن ءاملع» يف ماسب نب ۱۰۰ ص «بدألا

 . ۹/۱ «ةيقرشلا ةقطنملا مجعمهو ۰ ۳۱۰/۱ ءةكلمملا لئابق مجعماو . 15 e ةرضحتلا

 ةيابنو ۰ ۷۲/۹و ۰ ۲۰۸/۲ نودلخ نبا خيراتو . 588 ص يزيرقملل «بارعالاو نايبلا» يف طبضلا اذه درو

 «زاجحلا لئابق مجعمهو ۰ 1۷۵ ۰ 4۷۸/۲ ةلاحكل «برعلا لئابق مجعم»و ۰ ۲۷۲ ص يدنشقلقلل «برالا

 . بغز ىلإ بیغز ةبسن ۱۰۱ : ۱۰۰ ص هزاوحالا لئابق ىلإ ةريسم» فو ۰ ۱۸۳ ۰ ۱۸۲/۲ یداللل

 فافخ نب كلام مب بغز نب رج نب بییح نب سنخالا نب ديزي بسن قاس نيح اًدارطتسا مهرکذ
 . اهحصم (بغز) مسالا دروو « يلاحصلا

 . ۱۰۰ ص ليقحلل «بدالا رهز» نع
 بابسألا حضنتل الماكر خلا داريإ نسحتسلا نم) ريثالا نبال «لماكلا» نع ۳۸۹/۲ ماسب نبال دمت ءاملع
 برعلا جرح مرح ا رشع عب عبار ةنسلا هذه يف : ۵45 ةنس ثداوح يف لاق ريثالا نبال «لماکلا» نم هصن اذهو

 بیس ناكو ٠:ليلقلا الإ مهنم مسی ملز مهوذخاف ةنيدلاو ةكم نيب ينارغلاب جاجحلا ىلع میل مضنا نمو بعز

 ارغ اًندح ناكو يناوجرالا زاجاق جاحلا ىلع راصو . انركذ ام ىلع ةلحلا نم داع ال جاحلا ريمأ رظن نا كلاذ

 اوداع نأ ىلإ همم لاخلا زاعاق فطلتو جاحلا يف عمطو هرغصتسا زامياق ةكم ريمأ ىأر الف « ةكم ىلإ مهب راف
 هوددپنو مجعلا خضف . ةنيدملا ىلإ يضع ال انأ ةحلصلا نم جاحلل لاقف برعلا عاّتجاب عمس ةكم نع.ءراس الف

 راسف كلاذ نم اوعنتماف.. مهرش هب يكتسن الام برعلا اوطعاف : مهل لاقف رجنس ناطلسلا ىلإ هنم ىوكشلاب

 ىأر الف هعم نمو زامياق مهلاةو قيضم مف ىلع اوفقوف نيلبج قيضم نم هيلإ جرخي لزنم وهو ينارغلا ىلإ مهب
 جهنم كلهو ربلا يف سانلا قرفتو مهعم ام عيمجو مفاوما اومنغو جاجحاب اورفظو اناما هسفنل ذخا هزجع

 عم مهضعب ماقأو دالبلا ىلإ اهنم اولمحتو ةثيدمل ىلإ مهضعب لصوف ا الإ ماپ لو نوصحي ال ريثك قلخ
 دالبلا ىلإ اولصوت ىتح برعلا

 ۰۳۳/۲ «رشب نيا خيرات»

 . ۳۷٤/۲ «رشب نبا خیرات»

 . مالسإلا لبق ناك ےلس نع افداقتسا نآ یرب و ۳۸/۲ دن ءایلع»

 . 46/١ دن يف ةرضحتلا رسألا بانأ ةرهمج»

 . ۹٤/۷ ةيدابلا نمو ٩۱ ء ٩۰/۱ هةيدابلا نم تارعاش»

 ۱۰۱۵ ۰۱۱۳/۳ ۰ ۳۵۹ ۰۳۵۷/۱ ,دجن ةيلاعو رظنا

 . «دجن ةيلاع» باتک ىلع ماعلا فیرعت  دمتعا

 درلا يف اهدعب امو ۳۰۰ ص ۸ س «برعلا» ةلح نم يدالبلا هلقن مالکلا اذه ۲۱/۲ هزاجحا لئابق مجعم»

 . لس ونب باتک يف هللا همحر - يراصنالا سودقلا دبع ذاتسالا ىلع
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 تایبللامسارو ي
۱- 

 هریصقو فاس

 يرمشلا فراط نب اضر رعاشلل

 : ةمدقم

 لاحا اذه يف ةيملعلا ةربخلا مهصقنت نم ةيبعشلا تاروثأملا يعماج نم ضعبلا داتعا
 اهجسن ةداعاب كلذو 3 اهرشن نح ىبعشلا بدألا صوصن 32 ليدعتلاو ريوحتلا ىلإ

 نم اهنغل لیدو هیات ظافلأو 3 شحف ٩ نرم هبوتح دق ام فذحو « مینو اهحيفنتو

 بدأ ىلإ یهفش هش يعش بدأ نم اهو يلا تارييغتلا نم كلذ ريغو < یحصف ىلإ ةيماع

 اوم لقن ةرورض نودكؤيو 3 نوقفتي يبعشلا روثأملاو ةغللا ا ءاملع نأ الا . يري رح يمسر

 رداصم نم ردصمک اتمیق ىلع ظافحلل « ةيکحا اهنغلو ةيهفشلا اهتغيصب , يعشلا بدألا

 صئاصخلا ةساردب نومتم نمو « تاجهللا ىسرادل ةبسنلاب اًصوصخخ ؛ يملعلا ثحبلا

 . بوتكملا بدألا نع ىهفشلا بدألا زيمت ىتلا ةيئادألاو ةينفلا

 يف يهفشلا بدألا صوصن نم صن ىلع يملعلا جینلا اذه قيبطتل ةلواحم يلب اهفو
 . اندالب

 جمانربلا 7 ته أ فلا فراط نب اضر ما ا امهاور دقو . ضال ةعاذإ

 ةجهلب ثدحتي : رمش ةليبق نم « ةَدْلَع نم لضفملا نم فورعم ةيوارو رعاش اضرو
 ثدحتتو « ةيدابلا ةايح روصت ىلا دئاصقلاو صصقلا نم ريثكلا ظفحو ۰ ةحق ةيرمش
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 يف هلبإ عم القتتم < ةيدابلا ةايح شيعي أتفي الو . اهلئابق رخافمو الاجر رثآم نع
 < قارعلا يف راوهألا قطانم ىلإ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا لاش يف ءاحفر نم ءارحصلا

 ؛ اًحيصف اًناسلو « اًيروهج اًنوصو « ةيوق ةركاذ هللا هحنم . ةبصخلا ىعارملا ثيح

 راعشألا ةياورو ٠ صصقلا درس يف ةذف ةبهومو

 یدحا ةبسانم نع ثدحتي (ةيدابلا جمانرب) نم هل اهانلجس يلا ةلباقملا هذه یو

 ؛ هّیحاو تایتفلا یدحا ًبحأ هنأ يف ةفلاسلا صخلتتو . وه اهمظن يتلا دئاصقلا

 ىلع اونطقو ةليبقلا لمش ماتلاو فيصلا ءاج ائيحو <« هب جاوزلا يف اهتبغر هل تَدبأو

 ثيح « نابسحلاب نكي مل ام عنص لوسرلا نکلو .اهبطخيل ًالوسر اهيلإ لسرأ « رابآلا
 ةصقلا ثادحأ دقعتتف « ةاتفلاو اضر نيب مهافت هوس ىلإ یذآ ام هسفنل ةاتفلا بطخ

 رمأ حضتفیو « فاطملا ةمتاخ يف فشکتت - اتداعك ةقيقحلا نكل . كلاذل ةجيتن

 تقو « ليحرلا تقو ناح نأ دعب نكلو « هتاتف عم اضر حلاصتيو « نئاخلا بطاخلا

 دعوم لیجات ىلإ اضر رطضا ام « یعرلا نع اتم ءارحصلا فوج يف نيطقلا قرفت

 . مي نأ هل دی مل - لاح ةيآ ىلع يذلا جاوزلا

 ةفلاسلا درس قرفتسیو . اًماع نيرشع يلاوح ذنم ةفلاسلا هذه تثدح دقو

 ا ۱ اوحن ةديصقلاو
 . ةعاسلا عبر نم

 ال يهو . ءارحصلا يف ةايحلا فورظو < ةيدابلا عمتجم ةيعقاو ةروص انيطعت ةفلاسلاو

 اهظافلاو « نيصر اهءولسأف « ةديصقلا نع ةيبدألاو ةيوغللا ةميقلا ثيح نم لقت

 هيف لمع قرولا ىلع اهنيودتو ةيهفشلا ةياورلا نم اهلقن نأ ىلع . ةغيلب اهريباعتو « ةلزج

 . رمش هتليبق ةجهلب ثدحتي يوارلاف ۰ ةيماع صنلا ةغل نأ اهادحإ : ةدع باعص

 تاوصألاو تاكرحلا نم ريثك زاربإ ىلع رداق ريغ يلاحلا هلكشب يبرعلا طخلاو

 . ةيماعلا

 تاوصأ ىلإ تبلقنا وأ ةيماعلا نم تفتخا ةحيصفلا تاوصألا ضعب َّنأ اك

 وأ ةزمهلا فرح فذح كلاذ لاثم . اًيماع اصن نم اًريثك ایل ببسي دق امم « ىرخأ
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 هباشلا توصلاو داضلاب ءاظلا لادبتساو « اًنايحأ نع ىلإ یتح وأ نيل فرح ىلإ اه
 انيح امس ال (زد) وه رخآ توص ىلإ اًنايحأ توصلا اذه بلقو « فاقلاب ةيرهاقلا مجلل

 امهراوجي بلقنت ثيح فاكلا ىلع هسفن ريثأتلا ءايلاو ةزسكللو . ةرسكلا وأ ءايلا بقاعب

 تالاح يف اسال « تالكلا رخاوأ يف ءاهلاو ءاتلا بلقب رمش ةجهل زيمتتو . (ست) ىلإ

 ؛ يقي - سم يا = تکی : اللم نيل ورح لب: فقول
 نع ىحصفلا فلتختو (۰ وم دب = هم دخ ونوس = هلومسي 2 يفلاس = هفلاس

 ‹ نکاسب ءادتبالاو 2 نک اوسلا ءامتلاب حمست .ةيماعلا نأ يف تاكرحلا ثيح نم ةيماعلا

 ةمضلا بلقنتو « ةحوتفملا ةريصقلا مطاقلا يف ةرسكلاو ةمضلا فذخت ام اًريثكو

 . ةرسكلا ىلإ اهنم ةلامإلا ىلإ برقأ نوكت نيب نيب ةكرح ىلإ وأ ةرسك ىلإ ةحتفلاو

 يتلا تابقعلا ىلإ فیضیو ؛ اًديقعتو ةبوعص يهفشلا صنلا نیودت لمع ديزي امو
 نيب عساشلا نوبلا اذه < امیلس امهف همهفو « ةحبحص ةءارق هنءارق ديري نم ضرتعت
 يلا ةباتكلا نيبو « عماسلا ىلإ يهفشلا صنلا لقن ةليسو يه يلا ةبطاحا وأ ثيدحلا

 وأ يوارلا ناسل ىلع يهفشلا صنلاف . يراقلا ىلإ يريرحتلا صنلا لقن ةليسو يه

 املاح نکلو ‹ هقوذتو همهف م ىلع دعاست « ةيئاحأ اًداعباو ةكرحو ةايح بستكي يدوملا

 1 هيف كارح ال اًدماج اصن يسمي ةبوتکم تالك ىلإ لقني

 هنأ ثيح ةيرعشلا صوصنلا نع ةيرثنلا صوصنلا فلتخت يهفشلا بدألا يفو
 وه ال راهظتسا (ةيلمع) اهؤادأ نوكيو « ءادألا لبق :ظفحتو مظنت يتلا ةديصقلا فالخ
 فرعی ةيوارلا ناك نإو  هلبق ال ءادألا ءانثأ متي ةصقلا فيلأت نأ دجن ۰ بسح ظوفح
 ثادحا تيترتو ةيوغللا ةغايصلا ناف ىرخا ةرابعبو . ةضيرعلا اهطوطخو ةصقلا ىوحف

 ةبسنلاب لاحلا یه اك < ةياورلا ناقبست .ال ىنمزلاو قطنملا اهلسلست بسح ةصقلا

 ىلإ ةصقلل هدرس ءانثأ رطضب اما اريك اضر انرعاش دجن كلذل . اهنابحاصت لب « ةديصقلل
 تاييبنتلاو « تاحيضوتلاو ليصافتلا ضعب ب دروي يكل ثادحألل يمزلا لسلستلا عطق

 يف رثكي اك : اهئادحأ ةعباتمو ةصقلا مهفل ةيفاكلا ةيفلخلا عمتسملل رفوت يلا ةيرورضلا
 كلذ ريغو « تافتلالاو « فقوتلاو « ددرتلاو « دادرتلا - يهفشلا اولس مكحب  هتضق

 مث هتباتک لعجتو  بوتکلا بدألا نع يهفشلا بدألا زيمت يتلا ةّيئادألا صئاصخلا نم
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 « هجولا ریباعتو : ديلا تاکرح نأ اس ال سی ريغ .اًنأش كلذ دعب همهفو هتءارق

 نيعت يلا ۰ ةعومسلاو ةيثرلا تاراشالاو تاءاعالا نم كلاذ ريغو توصلا تاريغتو ۱

 اهزاربا نکع الو قرولا ىلع اّرثأ كلرتت ال يهفشلا صنلا مهف ىلع دهاشملا وأ عب عمتسملا

 ةمالعك مقرتلا تامالع فيظوتب زجعلا اذه نع ضوعأ نأ تلواح دقلو . اًح

 يلا تاظح اللا ضعب ىلإ ةفاضالاب « الإ امو طقنلاو لصاوفلاو بجعتلاو هاهفتسالا

 صّتا يف تاوجف وأ ضومغ ثدحي ةردانلا تالاحلا ضعب ينو . شماوخلا 0 اسس

 ةدعاسمو + سبللا ةلازال يدنع نم تالكلا ضعب , ماحقا ىلإ ینرطضا امم < توتکلا

 ةفوقعم ساوقأب صنلا ىلع ةمحقلا تامكلا هذه ترصح دقلو : مهفلا ىلع يراقلا

 .[ ] : اذکه

 همظن ةقيرط يفو < هتعیبط يف بوتکلا بدألا نع فلتخي يهفشلا بدألا نا

 لزعمب بتكي بتاكلا نأ ثيح « هك البتيساو هجاتنإ يف يدرف بوتكملا بدألاف . هئادأو
 يهفشلا بدألا امأ .. فلؤملا نع لزعمب هدخو أرقي ئراقلا كلاذكو « هروهمج نع

 ةلص دوجوب زیتیو ۰ روهمج ا ىلإ ةرشابم يدؤملا وأ فلؤلا هلقنب < هتعيبطب عاج بدأف
 يف ةيلعفلا ةكراشملا ةجرد ىلإ انايحأ لصت يقلتملاو يدؤملا نيب رسم لعافتو « ةقيثو

 نب اضر فلولا نيب ب راوح اب شا لاثلا ليبس ىلع انیدیآ نيب يذلا صنلا اذهف . جاتنالا

 ءانبو ثادحألا عفد يف ةيلعف ةكراشم كراشي يذلا فسویلا مهاربإ يلتلا نيبو فراط

 . ةصقلا

 انکلو الإ نیش فيضت ال يتلا ؛ مارتحالاو ةيحتلا تارابع لدابتب ةصقلا أدبت

 . عمتسملاو يوارلا نيب مائولاو ةفلألا وج نم هفيضت ا ۰ فورظلا هذه لثم يف ةعقوتم

 يف اًيئاقلت مهسي هدجن كلاذل ۰ ةرملا هذه لبق اضر نم ةصقلا عم مهاربإ نأ الج ودبيو

 هدج اك ۰ لبق نم اهعمس يلا ةياورلا عم ةقفتم ةياورلا هذه لعحي یتح ثادحألا هيجوت

 ةقالعلاب سحب هلعجتو ثيدحلا يف رارمتسالا ىلع اضر عجشت نأ اهنأش نم ترابعب لذي
 اذه . اًعمتسم هتفصب مهاربإب  ةيوار هتفصب  هطبري يذلا لدابتل | مهفلاو ةقيثولا

 نإ لب . ىرخأو ةنيف نيب مههاربإ اهدروب يلا ةلعسألاو تاظحاللا ضعب ىلإ ةفاض الاب

 : اضر رود صمقتب هنأ ةجردل ةصقل لا عم فطاعتلاو ماجسنالا يف يف كمبني اًنايحأ مهاربإ
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 نوکی نأ وی ال اذه هلمعب مهاربإو و . هناسل ىلع تالکلا مضیو : همساب قطنیو
 نكي مل نإ ٠ فولام * يش اذهو . هب هعاتمتساو عمسي ال هقوشت نع ربعي نأ مديري اعمتسم

 يتلا ريغ یرحنآ بعاتمو تاديقعت فيضي هنکل : فورظلا هذه لثم يف : اًبولطم
 . بتكلا تاحفص ىلإ ةاورلا هاوفأ نم يهفشلا صنلا لقن ديري نمل لبق نم اهانركذ

 يه اک ودبت دق نآلا اهدرونس يلا ةفلاسلا ناف اهانركذ يلا بابسألا هذه

 يكل نكل اهثادحأ ةعباتمو اهمهف بعصي ۰ بيكرتلا ةلخلخم جسنلا ةلهلهم - ةبوتكم
 تسيل همامأ ام نأ هينيع بصن عضب نأ هيلع ةعباتلاو مهفلا ةقيرط ئراقلا ىلع لهست

 دهاشي يوارلا عم اًسلاج تقولا .لاوط هسفن ليختب نأو « اًيهفش اصن لب هبوتكم ةصق
 رک

 . ةرث ةربت هبوص تارب عمسيو  هتانکس رعشم و ع هتاکرح

 .اضر خأ اي هللا لا : مهاربإ
 . هللا كاقبا : اضر

 : هيف لوقت يا تيب اهنم انا فرعا  كرمع لاط - ةديصق هيف : مهار
 َضْيِشاَخَب رودي ململا ىلع يللا هلوطبلا ةاطخ قزرت ال هللاب

 اا ش 0 ؟ نم ال نظا يذه "
 00 يبسانم هَل م يا : اضر

 ريغ ظفحت : « هللا اش امو « دجاو هدیاصق تناو . كدياصق نم هنإ يردأ : مهاربإ

 , كدباصق . .

 . انيلع بجاو هللاو : اضر

 . رمش ريغ الو رمشل ال ت تازيحت كدنع ام . فاصتالا رعاش كنوتسي تناو : مهار
 ييدابلا غیرت مج 5 ویرختفا "” يابا خيرات لک ا كّرمع .لاط : اضر

 .ويرځټف 7
 . فاصنالا رعاش كومس اذل « بجاولا وه كرمع لاط اذهو : ميهاربإ

 . معن يا : اضر



 يتدابلا تانب نم 2 يَدْحَو يايو انآ تیواهت :

 . هیلَعو انیلع رتسي هللاف هریغتم هنا ناك اذاو ا

 ؟ هدیصقلا - هتبساتم شو :

 لوطت ال « ينعي ؛ ىلع زجولاب رصتخن نکلو ۰ ۲۳ ی لیوط هتبسانمو يبسانم هل :

 . جمانربلا ىلع

 . اذک وأ كل بطخي دحاو تجعز تنأ نظا يه . معن يا :
 ريلاب ىتشيع لکر بحت اناو ۳

 . “نآلايل يودب يبدابلا عم
 . معن يا « لازت الو :

 - نیطاقلا تقو - فيصلا ما اجو عیبرلا مايا هایو انا تیواهت مويو . معن يا

 . دحاو ريب ىلع عیمج انچ ام « يناث ريب ىلع انحو ريب ىلع مه . ام ىلع لزننو

 . دحاو وج ىلع انک ؛ نيبراقُثم هيا

 . ضعب ىلع مكضعب رسی ينعي :
 ةورح وب دحاو وج ع انلك « وج ىلع انلك . ضعب ىلع انضعب ريسي هيإ :

 و رظرم

 . بطّخبا هيلع هلع ۲٩ وتلسرا يعي ی رلحاو يل تلسرا . رابیآ ةرشع

 اناو . ۲ يريغتم وأ میبرلا مایاب « ينعي « هباوج « ُهّيكَح ىلع يه فوشأ :

 كَيلْغم يه “يم يللا لبق هنا يذه عيبرلا ةدوم لبق نا لجال كش يدنع

 ظيقلا نا ْلَجَأل ظبقلا اهرّيغُي لبق ۱۷ یبحَملا ىنعي « ةعذاخ كتيْلغم « لح

 . حیحص .

 . هیجولا رثکت :

 . حیحص :

 هيلع يل ملسو هيا تلق همي ” وتلسرا يلا موي « دحاو يل يل لسراو . هاه

 . لَه نم طب اناف ةنيبو ينيب يللا باوجلا ىلع يه ناكو
 همه

 أه١٠١



 ومس . وه ۳ ۳ الو مهل راجو :

 : لاق . موزل هيف الو ها « هيلع رتسب هللا ىسع ةريغتم يه ناك ناو :

 - تيبلا رب نيحلاهو ۰ ۹ يجاح كل يضقا ينإ فرشلا يل « فلاحی
 . لا + مهم احر ول < « مهب امحر ولو میگو مهف ةرعي ۳۴ 0 وه

 (19 هونا سب يعب )۸( وم كيش يللا بيرقلا مب و نم ۷ وهوموه

 . ول لاوخ

 _ هل لاوح :

 , دعب مهَرصِقَب ره ٠ ("'وتلوخ مه يعدي :

 من يا « مهر راح :

 ةيدابلا دنع - (لمص) تقولاكه ۲۱ ونوُمَسُي

 میفتشب لزانو . يرم نود نم ينعي تب (لوص) ونومسي يراعى
 . اذهو ('*اناوخ ايو يهولا :

 . هنمدخيو هواشع ول نوسی يلعب :

 . مهراوجي . ۲۳ امول نوریو "۳۳ ونومدخیو ۷واشع ول نوسپ :

 وشو داع يرذا الو حار (۲۹) وا موي حا حار ۰ هاه يعن يا فرشو امن ىلع هيأ :

 (۳۰) يرسم كتقيفر نالف اي : لاق نهجاو ونا موي يل علاظلا نكل < + لاق

 ىَدَرَم : لاق ؟ كيلع ۳ ىَوْرَم شو : تلق . من : لاق ؟ رم : تلق
 يارغ نیل ایل انأ بّيط : تلق . فیاکتلاو يزاغلا قلخ هللا : لوقت يلع
 [ شو هل ] تلق [ ام ] تدشن ام : تلق . "5 ینکنم يه : لاق . تفکنا ام
 "٠ وتیطع ينا حص انأ : لوقت « نیش هلع تيلخ ام « لب : لاق ؟ بابسالا

 ينا موي نکلو ۰ ۳۹ وریغ بوهام ٩ دوخ ول ينعي ةّيغب - یغب ماش باوج
 .. "وعم شو صحا ام انا هلع تدشن TY) : 7 . هع تلاش

 1 هحوز ها دنع لاو « فیا :

 ودنع يللا انا . ۳۲ نلاوی ام يجوز ودنع زاص لاو ۳٩ يجوز ٠ ودنع ايلو :
 رم لو

 8 "يجوز يدنع نا يردت بط : تلق . نملاوی ام يجوز



 . اذه لاجرلا لبق كفرعت نكمي يه :
6 8.9 ore 

 ول كيلع هلمح 3 ةجوزلا نم يلع ام تلاقو « يجوز يدنع نا هملعمو نفرعت :

 . لبق 0 ولوت يه اذه . نه ةعبار ريصأ 3 ناوسن ثالث يعي كدنع

 . ماش همالک اذه :

 [ اضر ] نشغ : لوقت نا لاق . يلاتلا باوجلاه يل باج اذه نکلو . ماش :
 بم

 ودنع يراث رام ايل تدشن يفا مویو . دحا يدنع ام اناو كذاب انأ لوقي ماش

 يجوز ودنع يللا لجرلا يعب ب نملاوی ام اناو . نادغو و يراثو «٠ يجوز

 تلعز [ اضر ای انأ . هلعو انياع رتسي هللا هللاب ال هللاب يا ! نادغو ودنعو

 .ب قدصب باوجلا ول لیقال قودصلا لاجرلا “رحت -

 مهتيحان 1 5 ناک لأ . (4") عوضاملا تكرت بلع تلعز ينا موي . تلعز :
 ساس ناكر

 ماه لع ر

 . مهمی يتبغَر نیذجت ينعي . ما حوراو مهنود نم يا یدعتاو

 فلک متهج تكرت حلاو . من
 . دیآ مها / تا ام . ۳ يجوملا ترغ هلک « مهتهج لک .نیاهو :

 . يدر تقول ىلثا املا راص تقو تیذَغ ام َْتْيَدَح

 لوا ىلع بيه ام نکی ضرألاو :

 ا
 ٠ مقلا له .

 ) يماغ مهو . هيإ :

 . مغ لها مه . هبا :

e 

 اد

 .. لبا لها من
 رس ا رس رس

 . يدنع نوسناتسیو مدع سناتسا انأ يلا انتعاج اور لبا لهأ انحو :
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 : مهاربإ

 :اضر

 : مهاربإ

 اضر

 : مهاربإ

 :اضر

 ۰ "و ۳ م ها دم سل ميل ساه هام هن

 . دوروهب « یارعلل اوردح ؟ تقولاکه اوردع نيو ءاوردحن

 . قارعلا ةهج :

 . قارعلا ةهجل :

 . روهلا ۴

 « رافصم ۳*6 وبروما ريضي اذه . لْيهْس عولط دعب  يرفصلا تقو ؛ روفا مي
 . ارش یفقا درب ايل « لبلا حبذي يللا اذه يتيرزلا « قارعلا موح ينقيو

 ریمایلو . مویلاکه [ تنبلا لها ىلع ] مهيلع رّيساو « يلهو انأ تیقب . اوحار

 .. روضح ا ىورش هل وخنا

 . بيطلا كاو رش
 مهب يبتلاو انتالُث نم يللا لك - مويلاكه هيلع رّيسا اناو . اذهو يوه يعار

 . اولحر لبق نم
 . مهو تنأ الإ يب الو

 . 4؟7نوُرْدَحْني ام منغلا له له . ۱ يا لا له لهاو . مهو انآ الا قب الو
 الو اتع يطبم « هللا كايح . فراط وب اي هآ : [ تنبلا ونا ] لاق مهیلع رّيساو

 اي « لزانم ظیقلاب : لوقی للا ةدّيقو « ىهتلا انآ هللاو : تلق ! انّئبج ّرمع

 ينيب ريما مکمیریسا )موها :يلا موي ( تیم لّدع تيب كلود نم لاح

 يت نيو تنإ : لاق . يتعاج اولَحُر + مكتيج داع مويلا . باش ةّيم مكتيبو
 مهعبتن لوح ين لبلا تذرو هنمایل نکع انح يردا ام هّللاو : تلق ؟ يودت

 نكميو « لح عاقلاو ۴ يولاو تلفت لبلاو يكتشي ماق لبلا عار نا لجال

 < [ يكمن تنبلا وخ او انأ تنک] هيا . انيلع بضع هللاو [ هعاجلا ] مهعبت

 . يلهل تعجر [انيهتنا مويو ] فلاوسل

 . مالكلا عمست نكمي [ تنبلا ] يه

 مويو . مالكلا عمستو ۳۷ يفرلابو  كرمع لاط - رعش تيب « تيبلاب . هيإ
 ص ر رع

 نَمَهْرَت ررامايلو رهظلا بيرقت ۳ لياقلاب تعو يله تيجو يلهل تعجر يٺا



 مهاربإ
 : اضر

 يلبي انا . كيپيو انيلع ریس اذهب دحاو : تلاق ؟ هيف شو [ تلق ] . يل تا

 ام ظيقلاه لك . يله ىلع ةرّيسم يه هايلو يسار تضبن ينا موي لجر “ونا

 موي نكلو . انتيحان می تهجو الو « [ يذه هرملاه سی] بون يه ۽ انتج
 لصتت هنا هدوو «“ *) يقياضت ایزت لبلا تذرو ايل لوحن ين انا يیاوج تعمس

 . يل

 ؟ حیحص همالک راص ام یصوم تنا یللاو :

 تملس يبا موي « هلع تمس يا حيحص وه ول . حيحص راص ام ال :
 مكا مويلا تعس ام ول هللاو : ت تلاق ! يذه كتيج بيرغ [ تلق ] ِهّيَلَع

 : لوقي يللا اذه : تلق . كيلع ِةلْغَز ينإ بجولا . ىجإ ين ام نا نولوحت

 انتيطع كلنا عزم : تلاق ؟ كلعزم شو (ملستو حايصب حایصلا حطان)

 يردن الو اع تيَّدَص كفوشنو كيجرن انحو «*7نآل ایل انحو ماهش باوج

 نيا ينعي كنا كنيبو اّ يللا دهعلاب اتطبرنا ام انحو يدادصالا بابسا شو
 داع مويلاو « كل انلقو انل تلق يللا مالكلا انطبر نكل سائلا با وأ سان
 نيبت لوح يبن انيتفش موي اذه « بّيط : تلق . ۷ سوحنلا درطب لباقملا يبن

 . ةياعد كل رشنا دي ل ين نيس هی ١ “۸ يملكلا "خش

<5 
 هنا [ لاسرملل ] نولوقتو « لاسرم مكل لسرم ادتبملا لوا أ كل لس انا الاو : اضر

 . نادغو ودنعو < يجوز ودنع يراتو ةجوز يدنع ام لوقی [ اضر ] نالف

 وه . حيحص وه وم: ٠ تلاق.. نالف يلاسرم : تلق ؟وه نم كلاسرم : تلاق

 . . انيك اجو اني "

 : هاربا

 :اضر

 . هسفنل [ انيكاحو ]
 نم ٌكبطْحب اناو ينودسحي ام يلاوخ نتهراك یّنا ام نإ ناك : لوقي ١ وسفنل

 تناو . لاجرلا يلا ام ريم نيحلاه انأ كيلعو انيلع رتسي هللا : تلق . یلاوخ

۱۰۵۵ 



 يراطلاب كباج ام « يراطلاب كباجام رام [ اضر اب ]
 . نالف سرم لاق الو :

 حاکم عاضر اي ] اأ . هّلوم يراطلاب كياج الو نالف نلسرم لاق الو :
 يغلم مهدنع ام ُهَلَه له دنع نکل نادغو اهعم الاو يييب يه يم يجوز رات

 . كتحخا دلدنع تناو :
۱ 

 [ يجوز ] يجوز دعب يدنع يه يلو ۱ . تیبلاب يل مل ةلوم يا يدنع اناو :

 هايو انا انحلاصت دارا . اندنع 2 لا له دنع يه يم ۽ يف 1 نا ىلع

 0۳ ۰۰ تقو انح ۳ هل تلق تنا :

 .. تدعاو ينإ :

 .. ين لبلا تج لا :

 . لیحرلا لع انمزتلا اننا
 .. لوح يبن . معن :

 ۰ .. هللا اش نا نکلو انیلع بضع لوحن يبن لبلا تج لاو :
 .. دعب اهف :

 ؛ رومالا تحت ! هاه . ميرك هللا : تلاق رخ لع نيقحالثم دعب اف ١
 الح . ىرج امو ۲۳۱ يّضقلا نين داع نكل فسوي وب اي ۱ يليوط فلاوسلا
 ةنجاهم يديضقلا ادتبم لوأ .9يديصقلا يذه تبج انلح انا مويو
 . اقدصالا تقرفو انتفج ىللا يريدلل

 ۱ . من يا . مکتاتش تقرف :

 . ييوه نع يل تدعباو انتاتش تقرفو :



 يلولذ اون . تل يلاب قاض ايا ١

 يلاوصخراو اهروک اهيلع اوُطح - ۲

 يلوخن انيوُناو انيوت اًح - ۳

 لومحلا ليقث

 لولخلا تالهَم عولضلا بق - ه

 لوجن هریغل ةريدلا تناش ايا 5

 لوحاّب اهناکیم ْيَمِج راد -
 لور هب ادع ایندلا ةناخاو

 لومزلا لثم نوكلا راهن يللا -

 لوعز انیلع كحون شو راداب -۰
 لوزنلا تاش يقرف

 لوعتلا حارق الجولا نم اوفاع ١

 لوضت اهيلع تماق مهناحرم -۳
 يلوق نوبيجت يللاي اذ فالخو 14

 لوصالا تابع ذوخفلا مطق 6
اوزهفاو مکباکر باکرلا له ايا 5

 : 

 لوز فوش ًةبرطي يلا اوتیج نإ - ۷

 لوح نيثالث ذخات ول ذاع شو -۸

 لوزت هلحم نع (هليعرلا) الاو 48

 لولغلا تيقتساو ينتعش يلا -۰

 يٰلاقن قوف نم - ٤

 تيا چ ف

 راداب ۱

 لوجب. هلائع ناش نيع اب ١

 لوصي يرابحلل بكانلا لدع -۲

 لوجحلا دیدج نهزي اهناقيسو ۳
 سو 5

 لولط هل لغ ناحر دوع اب سس 6

 MW يک شیمارقلاو اهزوک لع اوطح

 شير اط اب انتفو يضمن يبن

 () شییاغلاب را عاطق قوف نم

 شا تادعبم يطاولا شرح

 شيبارط مييلع يللا نیطر ندشب

 ۲۱ شیناشن عم قفطصي دص لیوجت

 ۷8 شي وانت الع تراص ةحلاصم

 و هاش

 .(vr) انا نیدعبم لزانم یسه

 شیهادم یفصلا تولا ىلع د

 ۷۰ لا نیهلدم عابرلا له

روض حانج ول نمو
 شیر واط 

۲9 

 8 ۲ 5 1 5 ۰ مو ۶ رم رج ۹

 ۵ شیفارقلا لثم نابرغلا لجاحت

 ٩۷ شلطاعملا بذت تاربع قوف نم

(YA) 

 شیج نع شیجوزکرم شره لسن نم

 شیراکملا فاض رایف نیزتیم اب
(۷۹0 

 شیتفت بلقلا ةرسب نفت يلا

 شيراطملا ىش ودبلا دوك هاسنا ام

 شیاوش «ینلس لابجب ُهَل ٌرَمْبو
 شیراقن هب رمحلا تولا نم هح

 شیرلا رثنب هبلخم يمد رفشآ

 ۸ یشیتطت بعد مربا اوفاش ناو

 شیراکعلا تاضفا نم ينوقن يه
56 

 (۸۱) ع 021 م ع 3

 ۲" شیهلا وقوف قفطصی ٍديغ يلعب

۰ 



 لوکشلا يع 4 عزهتم 7
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 يلاوفص هجان يل تسر ۲۹

 لومسلا درج لثم يلا يلاترم -۷
 لوصو فیادرلا يبان نم باجالو- ۸
 لوطبلا ةاطح قزرت ال براي -۹
 يلاومجرت مهمي هنجَعَر يللا -۰

 لوقت ال هبتناو رذحم اولاق ١"

 يلوق ليقلا لمکو باوجلا مو -۲
 لوسرلل ةمتاخلاو يضم يذه -۳

 . كناسل حص : ميهاربإ -

 . كندب حص : اضر ۵

 شماوهلا

(CPهیدایلا : : داب .. 

 . هب .رخبفا : وبرختفآ ۳

 )٤ ( ةليوط : ليوط .
 . هدحاو يا هدحو : يدحو ( ۵)

 ۱ . ةيدابلا : يدابلا )«

 . نالا ىتح « نالا لا : نالا ( ۷)

 ٠ هيف يأ هب :وتب ( ۸)
 هتلسرآ :وتلسرأ ( )٩

 . ةريغتم : يريغتم (۱۱)

 . (ةيفاتلا) ام : : يم (۱۱)

 ١^ لشیقلا لحاس ىلع ينرغلا وب بعلب
 شیپ | ام نيعلا شيرا نم مالسلا ريغ

 (A4) 5 انما ۲

 ۳ شیشاخب وب ملا ىلع يلا
 (AT) شب دم ترش

 ۸۷ شم رع ةميلهلا مظَع ارو م ام

 ا نهوفلو ام بْارغ
 ۸١ شیناشنلا لو دع يفر ةالص

 مم

 نطب يف برفت عج ىلإ مسقتتو قرفت عب ميبرلا تقو يف ةليبقلا نأ دوصقلا . :امئاد : لبق . ةبحلا : يبا ۱۲
 سیل هناف كلذل « تايبأ ةرشع يلاوح نم ةداع مج مجنلا قلأتيو .اهضعبي املس عطقنتو الكلل اًبلط ءارحصلا

 ةرشاعم ىلإ ناسنالا رطضيف مهددع ةلقل عجنلا دارفأ نيب نم نالخلاو باحصألا رایتخال عساو لاحم كلانه

 نطقتو ةريشعلا لمش ما انيس فيصلا يف امأ مات مهعم مجسني الو مهيف بغري ال ناك نإو « هلوح نم

1۰0۸ 
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 . رابتخالا لاحم عستیو سانلا رثكب ثيح اًمامت فلتخي عضولا نإف رابآلا ىلع اهدارفأ لماكي

 هتلسرا : وتلسرا

 ديلا لوانتم يو ةيرف ةجاح اهنأ ينعي (تيبلا رصقب) هلوقو . ةجاح : يجاح
 هيطعيو ةرشابم هيلا باطخلا هجويأ فسویلا يهاربإ ىلإ تفتليو ثادحألا درس نع اتقوم اضر فقوتي انه

 اذه ةقالع نعو تنبلا نيبو هنيب ًطيسو نوكيل هراتخا يذلا لجرلا فرصت نع ةيساسألا تامولعملا ضعب

 . تنبلا لهأب لجرلا
 .هل : ول

 ۱ ل ا ا اع و نوه وم وه
 رجح وأ اهریحب نأ لمتحا نم ناكل كلذك ناك ول هنأل نيبرقألا اهمع هان نبأ نم سيل هنأ يأ . هنم : ونم

 نم جاوزلاب هريغ نم لوأو قحأ معلا نبا ناب يضقب وهو فورعم ةيدابلا ىدل رجحلاو رييحتلا نوتاقو . الع

 . هنم نذإب الا هريغ جورتت نأ اه قحي الف . همع ةنبا

 . هنا : ونا

 . هل : ول

 . هلاوخأ يأ . هتلوخ : وتلوخ
 . هدنع : ودنع

 . ةجوز . ةأرم يأ . هرم : يري

 . هنومسب . : وئومسی

 . اهتاوخأ . ةتاوتع : اناوخ
 . هّواشع يأ . هواشع : واع
 هر
 . هم خب : وئمدخن

 و :ول
 لجرلا نع ةيساسألا تامولعلاب فسويلا مهار ىفاو نأ دعب ثادحألا درس لا اضر دومی انه . ۹ وا

 . ةاتفلا هل بطخیل هلسرا يذلا

 . ةريغتم : يريم

 اهرم  هدرم + یّدرم

 هللا ديب "يش لک نأ ينعي ۲ , (فياكتلاو يزاغلا قلخ هللا) هلوقو . وزغلا نم ةدوعلا وه فاكنإلا . هفكنم : ينكنم

 نع هفرصت ءايشأ هل ودبت مث ام لمع ىلع ممصيو ةينلاو مزعلا دقعي دق ناسنالاف هللا بتک ام الإ دبعلل سيلو

 .. قيرطلا فصتتم نم عجري يذلا يزاغلاك هيأر

 . جاوزلا يا . ذوخالا : ذوخول

 . هريغ : وريغ

 . هعم شو : وعم شو

 . هدنع : ودلع

 هجوز : يجوز

۱-۹ 



 ) )۳٩نم اهلعلو ينمتالب ینعع : ملاوي .
 . هلوقت : ولوقت .(4۰)

 . ةرشابم هیلا باطخلا هجویو ةزيجو ةرتف ميهاربا ىلإ اضر تفتلی انه (4۱)
 . ءوضولا : عوضالا (4۲)

 ةجولا : يجولا (4۳)

 تسیل . يه ام : يه يه (44)

  (f0)ةمانغ : يمانع .

 .هب : وب (۷)

 )٤۷( هتاعسلب لبالا يذؤي مجحلا ريبك نوللا قرزا بابذ يتيرزلا . هرش : ورش .
 . ةفلختم : يلختم (4۸)

 اذه يف رداحتت برعلا ةريزج ی میراضت نأ كبح يرشلا لامشلا هاجتاب يأ قارعلا ىلإ نوبهذپ ::نوردحني 4
 . هدّئسم» هل لاقي سكاعلا هاجتالاو . هاعتالا

 . اهانعم يف يهو ...ب مه نم اهلعل : موها (ه۰)

 اناکم مزلت الو ةيحان ل اك يف بمذتو يعارلا ن هم تلفنت تأدب یعرلا حشل لبالا نأ يأ : يولاو تلفت لبلا 6۱)

 . (تلزهو ترمض يأ . تولا : يولا) ةلبزه تحبصأ اهنآ اک اًنيعم
 هللا وهو هال مسقو . لا وهو لاجرلا مسق : نيمسق ىلإ رعشلا تيب مسقن لا : يلا (69)

 )٠۴( ةلولبقلا تقو . ةلياقلا : لیاقلا . ۱

 ها و من
 . تفیاضت : یقیاضت (۵)

 . نآلا یتح . نآلا ىلإ : نالا (هد)
 هلوکشلاو سواسولا كسفن يف ريثيف رخآ نع اًمالك ام صخش كيلا لقنب اغیح : سوحنلا درطب لباقلا (۰۷)

 سواسولا هذه درطنو نفیلاب كشلا عطقت ىتح هجول اهجو هتلباقل بهذت نأ ىلوألافم هلايح (سوخنلا)

 ۱ . كنهذ نم كوكشلاو

 . ةملكلا هذ . ةملكل اه : يملكأ اهب ر (0۸)

 .اضر ناسلب ملکتب فسويلا ميهاربإ انه (04)
 ايي عجري وأ ةرشابم هی باطنملا هجويل فسوبلا مهاربإ ىلإ فرو ثادحألا درس نع اقوم أضر فقوتي انه دلك

 1 . هدالوأو هتجوز نع ثدختيل ءارولا ىلإ >2 |
  (OY)تسيلو . يه الو : يه يلو .

 ال ام اءزج تحبصأو ةيلصألا نيونتلا نون اهب تفصلأ مث زمها طاقسإ دعب ةملكلا ترصق . ءام : نام (76)
 . ةملكلاب ىرخأ نيون نوت یا! ىلإ اعد ام امنع لصفني

 . اهتارابع لخادتتو هسفن تقولا يف ناثدحتي مهاربإو اضر ادب انه (۳)
 . ةليوط : ٍليوط (54)
 ةصقلا : يصقلا (56)

 . ةديصقلا : يديصقلا : (15)



Ov)وأ بسك يأ نالف شمزق نالف انلوق يف اك (شمرق) لعفلاب ةلص اه نوکی دقو لحرلا تاودأ : ىشيمارقلا  
 . دبعلا ني ةفرط لوقب انرك ذي هدعب يذلاو تيبلا اذهو . هعم ام لك بلس

 يدتغتو حورت لاقرم ءاجوعب هراضتحا دنع ملا يمُنأل يناو 2 . 2

 . مالظلا : شيباغملا . تافاسلا : جرفلا . لبالا ينعي (1۸)

 .. ةليوطلا ةديعبلا تافاسلاو رافسألا يهو دحاو ىنعمب سیطانلاو شیطانلا ١ر

 ةهوهفم ريغ ةيبنجأ ةغلب لبرالا تاوصأ هيشي (۷۰)

 .حيرلا ينعت  روهظلا يف بشعلا دیو فجت نأ دعب ةروطملا يعارلا : شیناشنلا (۷۱)

 لا ريشي تيبلا اذهو . هيلا ل يشلاي كس هدیدُم هانعمو شوانت نم : شیوانت . تفج : يقج (۷۲)

 . یعرلا ةلقو فافجلاو لحما
 . تفتخاو تبهذ يأ . ته : يه ۲۳

 ) )۷٤ددعلا ةليلق بئاكرلا وأ داوذألا شیطانقلا .

 . لحر ليحرلا عاطتسا نم نأ يناثلا رطشلا ىنعمو . لجولا : الجولا .(۷ه)
 . مغلا راغص : شيفارقلا (م/د)
 . اپنارو نم تازافلا هذ فذحت تناك ول اک ةغرسب تانزافملا عطقت : شيطاعملا بذت (۷۷)

 . هبسنو هلصأ يأ هزكرم : وزکرم (۷۸)

 . هبلق نم اهيح نكمت ىلع لبلد اذه (9)
 يعي رم لا اًضيأ ىمسيو ناريطلاو ةرفرفلا ريثك ريغص رئاط : مرحلا (ه.ر

 . هقوف : وقوف (۸۱)
 . يراجلا ءالا : شیقلا (۸۲)

 ال صخش يلوسر نإ لوقب . ماسلا نابعثلا وهو شنحلا نم ةقتشم : شیفانح . هتدجو ىنعمب هتیج : رتیج (۸۳)

 نأ نم ًالدب تالكشلا يل بلجو ررضلا يب قلا لوسرلا اذه نإ لب ۽ هيف ريخ ال يذلا يلابلا بوثلاك هب عفتتی

 . بحأ نع لاصتالا يق يتنبعي

  (At)تاقرطلاو كلاملا : شيطانملا . : : يا .

 . عادخلاو شغلا ىنعت انه شيشاحم (۸)

 : ةفرط لوقب تيا اذه نراق (۸۰)

 دوزت مل نم رابخالب كينايو الهاج ۱ ماب 5 3 5 5 . ۱ تنک ام انألا كل يدبتس

 ريخ يأ هنم یجرب ال صخش كلرسر نأ يأ (۸۷)

 : هنم ةدئاف ال يذلا مالکلا وأ بذکلا وهو سله ىنعمب يهو شله نم : شيلات (۸۸)
  (A۹)تضم : يضم .

 نايوصلا هللا دبعلا دعس .د
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 : ۱۹5 :ص اع ۷
 و[ a7 هرم 2 هاد ھر سا 2 2 هو هر ام ۶

 .ینّلحآ ... اهيغب نمسبتل) :ةعوبطلا يف امک ال

 1۹1 : ص - ۷۸۹۸

 حس مکن خا 3
 جت مكتب ذا زر : باوصلا لعلو لصألا يف |

 ٠ : ص - ۷۸۹

 فطعتو بورا دولت نمم هموق يف اًدجام ةمالظلا ص

 .(ذولت نمو) :ةعوبطملا يفو

:-. ۱٩۱ : ۰ 

 (ءاونلاو ةريزجلا) :ةعوبطلا يف اك ال .لصألا ي اذك

 :- ۱۹۷ :ص - ۱
 فِصْحَت ل هلن ملا رنح منبع يِذَّلاك امور نا

 ' : ققحملا هريَعَف ءلصألا يف تيبلا درو اذك

ê 

1°۹۲ 



 .خلا يذلا لثم اهورت نإ
 .خلا (يِذّناك ارت مل نإ :تيبلا يف باوصلا نأ رهظبو

 ۱ :ءاطخألا نم ةحفصلا هذه يو

 لامس هفت : باوصلاو لاهش هفقثت - ۱
 .يکلا لتق :باوصلاو - يكللا لتق -

 .نیسوق نيب (نم) عضول ةجاح ال - انعلا (نم) -۳

 .(اهباتمل) باوصلا لعلو (اهئانمل رظتناف) :لصألا يف دروو

 : ۱۹٩ :ص - ۲

 .(یضقنا ال ًالجع) :ةعوبطلا يف اك ال

 ۱ 1۹4-۰ ۰ : ص - ۲۳

 . (لبنزلاو) : ةعوبطملا يو .(دحاو لیبلاو دمسولاو لادسلا)

or و 

 لثم لصألا ي يهو هتادایز نم ابنأ امهوم نيسوق نيب تالکلا ضعب عضي ققحاو

 . (ينلتقي داك (دق) ضرم)

 :- ۱۹۹ :ص - ۵
 ةريمَع نم  َةيِرَمَعلا عقار با يف ينالكلل يندشنأو ) : يرجح لا لوق ىلع قحا ىلع

 ةئيدملا يحاون نم عضوم ( ثانب) دقتعأ : اَعب) :لاقف ( اب ماي اَهَمْرِص رفخو - فافخ
 .«عالطالا دصارم» ىلإ لاحأ مث  (ةيلهاجلا يف «جرزفاو سوألا نيب عئاقو هب تناك

 « میس ينب نم  ٌهّيمَلس ٌةّيفاَمح ةأرَمْلا نأ كردي مل وهف « يِطاخ انبحاص داقتعاو
 ورا

 .میلس يب دالب يف سیلو « جرزخلاو سوالا لزانم نم ةنيدملا يف تاب
 هه ۳ رز تت بلل 9 26 ۵ هو

 ريرج نبا اهنع ثدحم «لئابقلا عم تاعقو هل «روهشم يسابع دئاق اغب نأ ردي ملو

۱۳ 



 نیئالث ةنس ثداوح نم رکذ دقف مّیلس يب نيبو هنیب عقو ام اپنمو . عسوتب هحيرات ي

 قوس اودرو اذإ اوناكو ءٌرشلاب ةنيدملا لوح سانلا ىلع لواطت تناك میس ينب نأ نیتتمو
 زاجحلاب اوعقوأ نأ ىلإ رمألا مهم ین مث ءاوؤاش فيك اهرعس اوذخأ زاجحلا قاوسأ نم
 نب ةزيزع مهسأر ناكو «نيتثمو نيثالث ةنس ةرخآلا یداج يف ةلهابو ةنانك ينب نم سانب
 ةنيدلا ةحلسم دئاق يمشاملا حلاص نب دمحم ةنيدملا ریمآ مییلا هجوف .يملسلا باطق

 قتیدلا لهأ نم جورخلل عوطت نمو .دنلا نم ةعاج يف يربطلا ريرج نب دامح
 ةئم تس يف اهدادمأو میس ونب تناکو ءةنيدملا نم لحارم ثالث ىلع ةكيورلاب مهلتاقف

 يجب نب لكي وذ نب بهشأ مهعمو « میس نم فوع ينب نم مهبقل نم ةماعو «نيسمخو
 نم ديبل ينب نم يديبللا باطق نب ةزيزعو «يبحي نب ةملس همعو « يثوعلا ريمح نب
 مس يب تتأ مث «هباحصأو داح مهلتاقف «ًاسراف نيسمخو ةئم مهليخ تناكو « میس

 س تزاحو «هعم نم ةماعو وه لتقف «هعم نمو داّمح ىلع ترصتناف ءاهدادمأ

 ةكم نيب امف < « لهانلاو یرقلا اوحابتساف «مهرمأ ظلغو «بايثلاو عارکلاو حالسلا

 ات اب قئاولا ةفيلخلا میل هجوف «قيرطلا كلت كلسي نأ ًادحأ نكمت مل ىتح « ةنيدملاو

 نیئالث ةنس نابعش يف ةنيدملا مدقف « ةبراغملاو كارتألاو ةيركاشلا يف «يكرتلا ريبكلا

 ءارو نم ةعقولا ١ تناكف «نابعش نم نيقب مایال لس ينب ةرح ىلإ صخشف ؛نیتنمو

 يب نم هيقل نم لج ناکو «نوصح يهو ءاييلإ نووأب يلا مهتيرق يهو :ةّيقراوسلا
 لتقو اغب ب مهمزهف «دكموي داوقلا اسأر امهو «بهشألاو باّطق نب ةزيزع مف .فوع

 ریمآ مکح ىلع نامألا ىلإ ةعقولا دعب مهاعدو , مهلثم رسأو الجر نیسمخ وحن مہم
 ؛نینئاو «ةرشع نم مهَعَمَجو «هيلإ اوعمتجاو ءهوتأف «ةيقراوسلاب ماقأو «, قئاولا نينمؤملا

 « سانلا ءانفأ نم ملس يب ريغ نم ةقراوسلا تعمج نم ذحأو «دحاوو «ةسمحخو

 «قيرطلا قرطتو «سانلا يذؤت تناك يتلا يهو ءاهّلقأ الإ مس ينب فافش تبرهو

 ينب نم يشبح ينب نم مهم ذخأ نم رخآ ناكو «فوع ينب نم هدب يف راص نم لجو
 ليبس یلخو «لجر فلأ ءاهز مهو «داسفلاو ٌرشلاب فصو نم هدنع سبتحاف ییلس
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 ركذ مث -..نیتنمو نيثالث ةنس ةدعقلا يذ يف ةنيدملا ىلإ ةيقراوسلا نع لحر مث ‹ مهرئاس

 / - مهربخ ةيقب

 - مهلاومأ رفت نم فافح ينب عمجت ةنكمأ ىلإ لر اب نأ يرجملا مالک نم مهفیو

 مم عيِقّتلا لفسأ ريضَح ي اهمرص ذأ ىلا ةيفاقثلا هذه مهنمو - مهمانغأو مهلبإ ذخأي

 : ييالكلا رعاشلا لوق نم مهمي اك «قيقعلا لب

 ۳ ۳ م

 فئاخ هللا اعد ام ضح َةاَدَع رعفار تب اي كانا ام اوف

 .(-ءافلا رجم - ءالا قلم اوارور :- ۲۰۰ :ص ۵

 ۱ .خلا ( عاملا قفدم اوارو) : لصألا ي اک باوصلا

 .ءاطخألا نم ةحفصلا هذه يف :-۲۰۲ : ص ل ۷۹

 .ادهش ةطلاخم :باوصلاو - ادهش ةطلخم ١

 .(دحاو محالاو وهو) : باوصلاو - دحاو مشالاو وهو -۲
 حب ع ۶ ۲ ٤ و رے ء

 اک ال (تنجا) : لصالا شماه يف اهماماو (تلکع) : باوصلاو - تنهآ ام ۳

 ةلافحلاو ٌةقاَسْحْلاَك) باوصلاو (ّدحاو ةلافحلاو ةاقسحلاف) : ۲۰۳ : ص ايوب

 .(دحاو

 : ۲۹۵ : ص ۸

 ٍتلَظَأو تند دق نبع م هنو اهر ابر لاخلا تاذل اه

 ها ورم 2 2و ع 8 8 5 30 - ۲,

 .زمهب مل هنکلو (ايور) دارآ رعاشلاف (تنر دقرو (ایرر :ةعوبطلا يف اك ال

 :لصألا يف ام فلاخ ام ةحفصلا هذه يف ام :-۲۰۹ : ص - ۵

 . بارتلا نم رياطت ام :دارلا لعلو (بارتلا رابه) :لصألا ينو  بارتلا ءابه -۱

 .(ليِصَفْلا ليبتساو) :لصألا يفو - لصیفلا لیتساو - ؟
۱۰۵ 



 .(يندشنأو : لاق) : لصألا يو يندشنأو : لاقو -۳

 : ۲۱۸ :ص ۰

 .مقرلا نیقالب تایل نأ
 . مقل قالب تایل نأ : نحال وبأ ىورو

 .نيعضوملا يف (نيقالت) :ةعوبطلا يو
 اک ال - ۲۰۹ ص ةيشاح يف اذه رركتو (لبقم نب يبأ نب میع» :- ۲۰۸ :ص ١- 5 هام فو و رک

 .(لبقم يبا نب مک) :ةعوبطلا يف

 .ًاطحخ (ةيطو) : ةعوبطملا ينو (ةاطق ريغصت - ةيرفعجلا ةيطق) 7١8-: :ص -۲

 ضیابقلاو ضيق منج - لبقم نیا رعش ف - ضیابقلا) : ۲۰۸ :ص ۳
 .( مَلَحُم سر يه : نولوقب یزغ ۶ام ةف : ةرم لاقو قدهو يهد «نیعابب

 تعوبطلا يف اك ءورَشُأ ال مرا ُدْيَر تلفظ :-۹ : ص - ۶

 زن وهو) : لصألا ف اک باوصلاو (مهایا هفیس نیب نأ وهو) : ةحفصلا هذه يو

 .ةلمحلا ةيقب اذه حضويو - (مهایا قيم نيب

۳, 

 ناعجرلا يف سانلاو . 4 اًبقع رخو :  ی ص 6
 تارشّلاو تانسالا َدْعَب اّيَحْلاو

 ريخ وهو) ان هم به داو چت: قفا رش
 (وه) نإ : لاقو «فهكلا ةروس نم نيعبرألاو ةعبارلا ةيآلا رخآ اهنأ كردي 1 هنأل (ابقع
 !لصألا نم ةطقاس

 .(ناعجولا) اهلعجف اهفَّحّص :ناعجرلا -۲

 .دوصقلا یعلاب هل ةلص ال ًاريسفت تارا رسف -۳

۱۰۹۹ 



۷۲ 

 : يرجهلا لوق ىلع قََحملا قلع ۲۱۰-۰ : ص د

 - ۲۰5 ص ۲ج «يلامألا» يف يلاقلا اهدروأ ةديصق علطم اذهو رك ولا برغ اب ال

 يف ءاج امل هم : الئاق ققحملا قلع ١45 ص «بيدألا ةحرف» يف  يناجدنغلا دوسألاو

 ملو بارغألا ضعبل يندشنأو) : يرجهلا دروأ تب ۱۱۱ ص اج كانهو ۷۸

 :دهن نم :ةرم لاقو مسی

Tor,ل ص 2 ت م 62 1 مو 7 7 وی ۰  

 رجن ىلع ينانفدت یتح شعنلا ي اعفراف يتافو تناح نا يليلخ

 مه را سرح و 4 سم ۵ بي و 5 نیم رس 6. 2 2 0

 رطقلا لبس ينداج لرب ةهيفب ةريطم غءامس ترم اذإ مثف

 هيو دوو 2م هم ا هر 0. 4 ۳52 2 و هم

 !!ریقنمربقاب تیفسا :يئدج اهب تار نإ ةيرماعلا لوقت ثيحب

 : ةيناثلا ةديصقلا داریا لبق هلوقو (دهن نم هرم لاقو بارعألا ضعبل) : ىلوألا ةعوطقلا
 ۳ مع ۰

 رنطا بقا يف سالاور :وه يرجهلا هيلع قلع يذلا يدهنلا مالکف ءاهدعب امو يدبنلا
 ۶ ۳ و و سم 5 0 م

 .يدبلا مالك نم هنأ رک دو ‹يرجهلا هحرش (بدجلا دعب بصخلاو لا دعب

 ۱ : او ىلا تايبألا ۷

 يتاف و تناح نإ يليخ

 .نونجا ىلإ ًابوسنم - ۲۹۷ ص - او «برعلا ةريزج ةفص» يف ينادمهلا دروأ دقف

 : او يلا ةديصقلاو

 يف يلاقلا اهدروآ  ًاتيب رشع یا اہم يرجح ا دروأ ىلا  ركولا بارغ اي 1

 - ریبزلا نع بلعت نع يرابنألا نبا نع ةديج ةياورب ًاضيأ ًاتيب رشع ىنثا يف «يلامألا»

 يرجفا يياور نيب ريثك فالتحا عم (« اسيصت ىلإ ةبوسنم  ليلجلا ملاعلا راكب نبا هلعلو

 .يلاقلاو

 اهنإ : لاقو «ًاعيب رشع ةتس يف يبارعألا يناجدنفلا دوسألا دمحم وبأ ةديصقلا دروأ اك

۱۰/۷ 



 لاق - ةنانک نب ةانم دبع ن كّيَبحلا ی لوم «يكيبحلا ءدوسألا حابر نب بيصنل
 ٍبّیَصنب سيل اذه بّیَصن ؛دوسالا هل لاق : يئاريسلا نبا لوق ىلع ًاقيلعت اذه
 ۱ : اهم دروأو . يناورملا دوسألا

 ٍرْكَب الو صول نم هيلع يلام يتركب دشن َناَرْوَد يِذب ْتْلِلظ
 «يلآللا طس» باتك ىلع هتاقيلعت يف هللا همحر - ينميلا زيزعلا دبع خيشلا حضوأ دقو

 ركذ نيح « يرجها باتك ىلع ملطب مل هنأ رهظبو «ةديصقلا كلت رداصم - ۸۲۵ ص -
 .رداصملا كلت

 نم هريغو «يلامألا» يف درو ام ةلباقم ىلإ ةجاحب ةديصقلا كلت نم يرجهلا هدروأ امو
 .تایبألا ةحص نم تبثتلل ءاهنع ةميدقلا تافلؤملا

 .فيرحت نم ةديصقلا علطم يف يرجحلا باتك يف عقو ام ىلع هيبنتلا نسحيو

 ذا كولا باَقُع) :«بيدألا ةحرف» ينو «يلامألا» يف اهباوص (ركولا بارغ) ةملكف
 ال ؛يرجهلا باتك ةطوطخو قثوأ يلاقلا ةياور مث «باقعلا فالحب ( موش ريط بارغلا

 فيرحتلا نم ولخت

 .رذسلا قروم نم ءاّنیغ ين تأزألو 1175١١ : ص د ۷

 .ردسلا ةقروم ءانيغ يف تلز الو :ىلإ ققحا اهريغ

 ! !(فيرحت قروم :لصألاب) :لاقو

 .يردص اهب قاضو اظیغ يِدَدَب تلم :-۲۱۰ : ص د ۸
 .(يودب تلم) : ةعوبطملا 5 اى ال

 71١-: : ص ۹
 رب الو ریس ريع ني ةقَب انک ای ناک ام لص اباق تلجو

 .(ع) : (رعد) ةملك مامأو «لصألا ي تيبلا درو اذك

 !(رعق الو حص ريغ نم) :درو دقف ةعوبطملا يف امأ

1۰3۸ 



 :- ۲۱۱ : ص ۰

 8. 4 تک 7 رم نرس 2 و ر ۳۹ ہر

 .هنزو ا ةعوبطملا ۳ تیبلا ردص نم (ول) ةملک تطقس

 :-۲۱۱ : ص - ۱

 کم ناب تك اد تک ولت

 .ًاضيأ ةيناثلا (تنک) تطقسو

 .(صقنو

 ةيشاح يف قمحا لاقو (صقنتو .. .. قصنملا) : ءاطخألا نم ةعوبطملا يو

 اهعلطم يلا ةديصقلا نع (۲۱۱ ص)

 نم ىلإ ةراشالا تقبسو (ةيبدألا رداصلا يف ًاركذ اه دجأ ملر - ركولا بارغ اي الأ
 .اهرکذ

 :- ۲۱۲ : ص - ۳
 مم زا ذل ۰ را رم رل ت

 اهرورس سف ايندلا يف رعب ناول رورسلا تنك دق مز اي
 ر

 اهون تالاّقملا ِهْجَوْلا نع يلج ةراغ لب يرق ل و مز ایا

 .فیرحت .يناثلا تيبلا يف (مايألو .لوألا تيبلا يف (مزليأ) :ةعوبطلا يف درو

 .ةحفصلا هذه يف 7١-: :ص 4
 هدوم رشيد مہ وتس ےس

 اهقوف هتلمح یتح اهن

 .(اهقوف تلمحت :زوجم : قلعف ست ققحا هلیحت
 ی مور



 وب مارس

 ناس اطا ب

 السا تفر اعم او او وا

 ميجلاب (اهروجن) : باوصلا لعلو «ةعوبطلا فو لصألا يف اذک .اهروحن رک -۳
 .لصألا وهو رجن عمج

 .ءابعللا ةحلط ىقس :ةعوبطملا ينو .لصألا يف اذك .ِءاَقَْللا ةَحْلُط ىقس -4

 مر - رهظي اهف - سرفلا مس او (سرفلا مسا :ةحلط) : ةعوبطملا ةيشاح يف
 ترفع يلا ةرجشلاف ۳۷ ةحلط امأ (مز) ة ةديصقلا لوا يف رعاشلا لا مخرو

 .اهريقع یهن ثيح : ةحلطلا نع رعاشلا لوق نم مهفي اك «سرفلا اهدنع

 : هلوقو

 ..سيفنلا لاملا اهب تكرت

 .(ةانعم ام يردأ ال : يلع وبأ لاق) : لصألا ةيشاح 5

 . .ةحفصلا هذه يف 7١4-: : ص - 6
r 

 .يطع نب رورس نب جیبل : باوصلاو يطم نب رورس نب جهل ١-
 . يشعلاب اهيلع يغت :باوصلاو - يملا اهيلع يغت -۲

 مارل اه

 ,ةمادم نحبطصا :باوصلاو ب ةمادم انحطصا -۳

 .ةحفصلا هذه ي :۰۲۱۱ : ص ۲۰

 ا :ناياطللو ۲

 تا ىلعأ يهو ب قاغللا یلعا يهو ۳

 .ةرفألا يهو ارو برف رک ذلاو : باوصلاو - ةرفالا ينو رارفو رثرف رک ذلاو - 6

 ليال يف ٌُروطفلا مغلا يف غولَصلاو : باوصلاو - لبالا يف روظعلا منغلا ي غولصلاو

 : يبراَحُملا لاقو :-؟7١/ : ص د ۷

 اذه ًاهجو دحي نأ لواحي ةيشاح بتكو (ىزاحملا) هلعجف مسالا ققحما < فحص

¥۷۰ 



 . عضولا اذه ريغ يف يرجها مبنع یور نم ييراحاو .لصألا يف حضاو مسالاو

 .(تلاقو :هتبتاعف) :ةعوبطملا يف اك ال .(تلاقف ءاہتاعف) : ةحفصلا هذه يو

 : ةحفصلا هذه ءاطحأ نم :-۳۱۸ : ض - ۸

 نم (غولصلا) ةملكو - لصألا يف اك ُمَلَْيَو یی : باوصلاو علضیو ىنثي - ١

 کلا اهب دصقيو - (عولصلاو غولبلا دنع مهوظفحا) : لثلا ينف دج يف ةّيحلا تامكلا

 نم - ةعبارلا ةنسلا يب ةنئاضلاو :باوصلاو  ةعبارلا ةنسلا يف ةيناضلاو _ ٣

 .- نأضلا

 .لاقف لتاق ىلع اعدو : باوصلاو - لاقف لئاق ىلع اعدو -۳

 ريغ ريسلا نم لبالا يفي سیلو : باوصلاو يسلا نم لبالا يح سيلو - ٤

 .مسرلا

 .جیرّدلا يهو َةاَدّرلا مث : باوصلاو - جیردلا يهو ةادذلا مث _

e 

 ٩ - انيمس امم لاماو - انیسآ اع هلاتمأو .

  ۷.ياژلاب ال نونلاب تکنو ٌطّعضو تب تکزو طَغضو

 نب ةريمع نب بعك نب شخخ ينب دحا شل نب رمع حدع) :- 914 : ص 456

 ره ریس

 : لعجف هربع ققفا نکلو < ؛لصألا ي اذک . (ُيِرَمَع اذه ةريمع ىلإ ةفاضإلاو «فامح

 ر

 .ثيل نب ورمع :ثيل نب رم -

 . نیرحج :شخحج ۲

 .ةرركم - ةريمع ةريمع : ةريمع -۳

 :اهصن اذه ةيشاح عضو هنأ مدقت ام لک نم ىهذألاو - ٤

 لبق نم «ناسارخ يلاو «رافصلا ثيل نب ورمع فیرحت «ثيل نب رمع : ب -أ يف)

١٠١1/١ 



 .(يربطلا رظنا - يمابعلا .دمتعلا

 كردأو ةيلهاجلا ٤ شاع يذلا «مرضحما رعاشلا رو ن دّیمح حدالا ! ؟اده ام

 ةنس يوتملا ناّقصلا ثيل نب ورمع حا دمي تيومالا ةلودلا ردص يف توتو ؛مالسالا

 (و) لصألا داز هک اردو همهف نم ريسي ردقب يذلا ققحا (روتکدلار دارا اذک ۵۹
 .ینکو ! !ریزغلا ملعلا اذه ىلإ یدتهاف

 دس يف وه : لاقف ىَدْهَب يِذ نع هتلأسو - يمزهلا ينئدح) :-۲۲۰ : ص 8١
 نب سيقلا ءيِرْما دالب نم میم مشوا لس ؛ضراعلا مي دجنم « ضراعلا

 .(ثراحملاو ىلا هبو «ةانم دی ز

 صلا اهف ايف درو يتلا يه اهاراو ىدا - مشولا دالب نم  ءاَدُمْرُت ةدلب یمست

 يب ىلإ مهتيسنو « سيقلا ءیرما ينب نم مهنآ ديوي صّنلاو مت نم مدقلا ذنم اہناکسف

 اهناکس امر نأ نم ةميدقلا تافلؤملا ضعب يف درو ام ىلع ًادانعا «ةرخأتم تأشن دعس
 ءاَدَمْرَت لب مولا ءادمرث تسيل هذه ءادمرث نکلو یی نب ةانم ديز نب دعس يب نم

 اب  مشولا امأ «دعس يب دالب نم كلتف ءءاسحألا یحاون يف (هايملا يداو) راتسلا يداو

 .سيقلا ءیرما ينب لزانم نف - ةارمو ءادمرت هيف

 لطم و يف درو اک ال (ملطم) سمشلا

 افزت نم لكل ةقفاوملا ضرألا ۱ ةانقملا دا یادت ةفص ىلع قبطنت (ةانمم) ةملكو

 : يلذهلا ةرازيعلا نب سيق لوق سف اذهبو

 عزاولا ضاَحملا اهاَوْهَتَف رم انان یی هاشم يه امب
 لويسف ءاهضرأ ةبوصخل (ءادمرت یزعملا یوام مس) : لثملا درو اهيفو غادمرت اذکمو و م اص : رور ما و مس ۲ رم[ 8

 حرش نع رظناو - هريغو توقای رکد ام ىلع - اهدنع يهنتف اهیلا ردحنت مثولا ة ةيدوأ

 .يناديملل «لاثمألا عمح» للا
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 يف اذک یمن يبل ؛ةماعلا نم ةيرق ىلإ بوسنم :ئمزهلا) :- : ص - ۱

 ي ءاج دقف : (يه) رب دقو ءةحضاو ريغ (يمن) ةملكف لصألا يف اّمأ «ةعوبطملا

 ىَرَقو لين - ضرألا نم ضفختلا وهو مزه ريغصت - میزهلا : «نادلبلا مجعم»

 ىبتنا .(نيّيويِمَّتا سیقلا ءىرما ينبل «ةماملا ٍضْرَأب

 هصن اذه ام (ةماعلا راد) رشن - ۳۱۰ : يلادمهلل «برعلا ةريزج ةفص» يف ءاجو

 ةيحان : لوخدلا یمن نب ملاظ نب باهش ونب مریلا اهيفو «ةمزهلاو ةماعلا نم یر
 .(حضوتو ىرقرقو «ةمزهلا

 ام ىلع قلطت ةريخألاف «ةلص ةثيدخلا موُرهّللاو «ةيدقلا مّرهلا تملك نيب ىرأو

 «ىرق ابیف باعشو ةيدوأ ليست موزهللا نمو «ضراعلا لابج ةلسلس حوفس نم َنماطت
 ىلإ مّرهلا فيرحت دعبتسأ الو ءاهريغو تاریفصلاو ريبلاك «لمحا مسا اهرثكأ ىلع قلطي

 .ةضفخنم ضراعلا تاعفترل ةبسنلاب يهف «موزهللا

 نوطب نم نطب مسا (ةءالص) :اهباوصو (ةالص) : ءاطخألا نم ةحفصلا هذه يفو
 ور عع

 .ریمن يب

 :يرجما لوق يف (نومعلا) ةملك نأ ققحنا ّنَظو

 5 رومعلا) : : ةيشاحلا يف قلعف (ةفايرخ نب ورع دلو بمن نم رومعلا : يِننَدَح)

 شن يب عو نم عرف دوصقلا نا حضاوو (اتيش رداصلا هنع حصفت

 .ةمئاصلا ِكوُمَّدلا دو ِناَلَوَجْلا ةعيرس ؛ ٌلوُمَد ةركب : لاقي) :- ۲۲۱ : ص م9
 ۱ : دشنأو

 هر 0 و و قوس رو ررر

 .(همئاصلا نهرش تارکبلاو

 .ةعوبطلا نم طقس اهدعب امو (دشنأو) : ةملك

 مَع ءىشان مرومعلا) : هلوقب يندشنآور ةملك ىلع ةحفصلا هذه يف ققحا قيلعتو

 نم ب ةفلئ و نب ورُمَع دلو مه رومعلاف ءأطخ اذهو «لجر مسا (رومعلا) نأ نم همهوت
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 .اذغ يرجما حاضیا مدقت اک ریمن ينب عورف

 يلا ةَمْرهلا ىلإ بوسنم هلعلو يمزهلا وه يرجهلا هيلإ سی ناك روك ذم برقأو
 هر 2 2 ۱ ۲ 2 5 1

 مدقتو  ريمن نب ملاظ نب باهش ونب اهناكس نا ركذو ةماعلا ىرق نم ىنادمهلا اهركذ

 - همالك صن

 : ۲۲۲ : ص ۳

 و رو ر 2 ۳ و هم ف ےس ےس ها س م ۳9 7 و ال © رم اح 2

 اوقنعاو نيصك ان اورك يرجلا ىَدَم مهسا ام ادا یّتح مهتيراج
 هسا ر ےل

 .(نييراجتملا ةاراغم كلا

 .(قارا) فحصت نوکت نآ دعس الو ‹لصألا

 و

 :ةموث نب ضهان نب ریدغ رعش نم :-۲۲۲ : ص ۶

 دلي ال ُهَلاَمم َمْيِيَّللا نأ هلم يطْنُي نح ميو يطب

 ريغ اذهو .(دلخي مل) :وه لصألا يف ام نأ ركذو «نيسوق نيب (ال) ققحنا عضو
 .ققحلا لاق اك ال ءلصألا يف ةحضاو (ال) ةملكف «حيحص

 هنأ نم يرجما هركذ ام نأ ىلإ ةراشإلا نسحت - ضهان نب ریدغ رعاشلا ركذ ىلعو
 بأ - ضهان ذإ «يرجهلا رصع ىلع اةوض قلي ةيلاع انس غلب نأ دعب ءِرْجَح يف تام
 .ةيلاعلا نسب نرقلا اذه لکتسا هنبا نوكيف «يرجها ثلاثلا نرقلا كردأ - رعاشلا

 (مراکلا تنأرو (نوفلحتلارز (نوکیوو :ةحفصلا هذه يف میبطتلا نمو

 .مراکلا ء تب - نوفلختلا - نوکتو : باوصل

 :-۲۲۳ : ص مكه

 أ

 0 محو رو 2+ ساس £ و مه و 5

 حفلیو يم ناو يف متنی ایحلاب نرشبي ارغ اعزق یرا
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 ءاجو (اعزف) (اعزق) ةملك تءاجف «باحسلا فصي رعاشلا نأ ققحا كردي مَ
 «هجولا ضایپ «رعألا عمج :رعلا) :هصن اذهو «كحضم رع ةملكل ققحملا ريسفت

 ! !(ةمايقلا موي ءوضولا رونب مههوجو ضايب

 .(سوبحم وهو ؛يَرمْلل يعجشألا دشنأو) :-۲۲۳ : ص _ 5

 هنع حصفي مل) :ةيشاحلا يف بتكو (يّزملل) : اهلعجف (يّرُمْلل) ةملك ققحنا فحص
 نم ٩۰ ص ۲ج - يرمل ًاتايبأ دروأ يرجها نآ عم .(ىرخألا رداصلا الو «يرجملا

 .يل رهظ ايف «نافطغ ةرم نم وهو - هتعوبطم

 : لوقابلاو «ةحيصف .ةغل « ساطرقلل راموطلا يف ةغل :روماطلاوز : ۲۲٤ : ص۷

 .(ءالا لاقوبلا)و (ساطرقلا) : ةعوبطملا يفو .(ءاملا لاقوبل

 : ةحفصلا هذه يو

 فلأو ثالث تاحتفب - ىَلَخَن اهباوصو - ةطوطخلا يف تدرو اذکو  لَجت ١

 فورعم يداولا اذه هريغو توقاي هطبض اك  ةمجعم ءاخ اهدعب مسالا لوأو ةروصقم

 - العلا يداو نيبو اهني ايف هری لامش ةعقاولا تاعفترملا نم هعورف دی مساب نآلا

 نب ءاجر خألا بتک دقو «ةلحم ساب أطخ درو ثيح ۱۲۳ ص ۱۲س «برعلا» رظنا

 ميلك اسم «ةزنع نم يلع دلو نم ةنوادبلا) : هيف لوقي اباتک «برعلا» ىلإ يزنعلا دامح

 .رجُهو عرازمو رابآو ريثك لحن هيف يداولا اذهو ءاريّكُم قرش العلا نم برقلاب المن يداو

 اك ماجعإلا باوصلاو ة ةمجعم يازف مال مث ةلمهم نيعلاب مسالا اذه درو غ ۲

 تب رطن باک يف ءاج

 نم عضوم .ةمجعلا يازلاو ةددشلا مالل حقو نيغلا مش ما :نلعو راغ باب)

 مالو ةلمهم نيع هلوأ امو ةعقو هيف ٍماَمْحلأ نب ٍنْيَضْحِل تناك یرآ امف «نافطغ رايد

 زاغ نع توقاي دروأ اذكو یبتنا .(يک رايد ي هنأ یر داو :نونو ناتحوتفم

 .یلخت يداو راوجم ًاقورعم لازي ال داو : ٌرلغو

 ءا/و



 .مسرلا نم - ءارلاب - نمسرپ :اهباوص : نهوی -۲

 لوقو .لصألا يف ةحضاو تسيل (نوكتي) ةملك :ةالصلا نوکتب لاجر - ٤

 رعاشلا دارأ يذلا ینعلا عم قفتي ال (مهتالص يف نوصقتسب يأ نوكيحي اهلعل) : ققحلا
 يقتسيو (نولصب دوعق لاجر) : اهنأك - هاوص يهو - قیرطلا تامالع فصو يذلا
 .(دوعق ةالصلا نودوب لاحر) : ینعمو یم رطشلا

 - لصألا يف ام ىلع - اعفرأ : باوصلاو اعفوأ -

 .اعيرأ زافلا : باوصلاو  اعبرأ زاغلا - ٩

 .ًايحال اهولعناو : باوصلاو - ابحال اهولفناو -۷

 نيب © مح رجح يف داو للا : يرجملا لوق ىلع قمح ا قلع :-. ۲۲۵ : ص ۸

 - نصحلا دوهيلا ةغلب ربيخلا قزنع دلب :رییخ) : لاقف (ىرقلا يداو ىبعي يداولاو َربْيَخ

 ىلإ لاحأو مايداع نب ل ءومسلا اهب اهب ناك ءريظنلاو ةظيرق ينل ًاراد تناكو :- لاق نأ ىلإ

 ةظيرق يبل ار ًاراد تناك میخ نأب لوقلا باتكلا اذه يف دري 0 نكلو «عالطالا دصارم»

 .اهس ناك لمس نأ الو طلا يبو

4 1 3 
 تیلجاو «ىلوألا تلتقف ةنيدلا نانكست تناك نيتيدوييلا نيتليبقلا نأ فورعملاو

 ي لوسرلا دهع يف ةيناثلا

 .هنصح ناك او ءامیت لهأ نم ناكف لولا امأ

 لاهش» تاتک هنع رفا هفورعم لازت هي ةيدوأ باعشو لابج سیمح ينب رجحو

 ٍسیمح يب ىلإ فيضأو «ةيدوعسلا ةيبرعلا دالبلل يفارغحلا مجعملا» » ماسقأ دحأ «ةكلملا
 دنع دوصقملا وهو ,هنم رهشأ وه يذلا ةماعلا رجح نيبو هنیب زیمتل ةنيهُج نم

 .قالطالا

 رساجلا دمح (ةلص ثيدحلل)



 امعورثو لند
 مهماو « ناندع نب دعم نب رازن نب رضم نب سایلا نب ةكردم نب لیذه ونب مه

 . سايلا نب ةكرذم دج يف هل ينلا عم نوعمتجي « يلب نب نارف تنب ىل

 . فدْنخ لئابق ىدحإ اًئيدحو اًميدق ليذه ةليبق دعت

 . (بونجلا) نملا ليذهو (لامشلا) ماشلا ليه « نيميظع نيمسق ىلإ نآلا مسقنتو

 : (لامثلا) ماشلا لیذه : لوا

 « ةكم برغ سْمّش نيع ىلإ ةكم قرش لامش ردصلا يداو ىلعأ نم مهدالب دنمتو
 ىب يداو)و ةرابّزلا يداوو ةراّوفلاو ةيماشلا ةلخنو ةيناعلا ةلخن یبداو قرشلا ةهج نمو

 ةروحو ةحوبسو « ناعدیو (ةابوبلا) ةتيهبلاو ةنارعجلا مهلابجو < مهتيدوأ مهادمو مَع

 . دوعسم لبجو فصخ لبجو ليثنك لبجو ةلادبو قيضملاو

 هو ام
 . تیلفو ينب ىلإ نومسقنيو

 : میمو يب : ًالوأ

 وع

 ١ عورف ةسمخ ىلإ نوعرفتيو ريمع ونب :

 . نیسح يوذ -۱

 ١ رج يوذ .

 . هللا دبع يوذ -۳

 ٤ - حلاص يوذ .

 .(۲) يداع يود ه

 لبجو ةيناملاو ةيماشلا ناتلخنلا هيف بصت (ریمع ينب يداو) ةرابزلا يداو نونکسیو
 . دوعسم ينبل اهالعا ةلادبو فصح
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 . يريمعلا نسح نب نيسح خألا نع ريمع ينب نع تامولعلا هذه "تیر

 : مهنمو ماشلا ليذه نم يب نم دوعسم ينب -۲

 .ةلماذملا ١-

 . ةديازملا -۲

 . ءابلا دیدشتب - ضایغ يوذ ۳

 ٤ - يكات وبأ ةعاج ةيكاوتلا .

 . ةماقلا - ۵

 . هللا دبع يوذ 5

 .ةدر يود -۷

 . رفص يوذ -۸

 .. ةدراثقلا 4

 ٠ ةرخاذملا .

  1١نوصح يوذ .

 . ءايلا ديدشتب  رّيَصِب يوذ -۲
 . دياز يوذ -۳

 لبجلا مشخو عرفلاو ةيفصو ةدوسلاو ةروحو ةراوفلا يف ةكم لاش نونكسيو

 فارطأ نكسي مهضعبو (ناملس وبأ) لبجو «ريمع يبل اهلفسا ةلادبو ةشيرفلاو

 . قیضلا

 . يدوعسملا تيب نب نيعملا دبع نع -

 : مهذاخفأ ماشلا لیذه نم ينب نم ايحم -۳
 . نيسح يود -۱

 . تعدم يود س ۲

 8 دما يود ۳

¥۸ 



 ٥ رمع يوذ .

 _ يلذحلا ينايحنا حلاص نع

  -4نانطب مهو ماشلا لیذه نم ينب نم ةتابن :

  -۱ةحماودلا .

  -۲شیاع يود .

 ناجهر يداو نونکسب « نملا ةتابن مهمو « قیضلاب ةتابن بعش نونکسیو .

 يريمعلا دباع نب شياع نع .

 ىلإ نومسقنیو « تيلف : ماشلا ليذه نم يناثلا مسقلا :

 ١ مهو ةشراتحلا :

 - ديع يوذو  ءايلا ديدشتب -ٍبیج يودو حلیصم يود مو : نارفعلا «

 ةقحاوللاو « ةبعاتلاو « ةركاذملاو « رباج يوذو .

  -۲ثومرلاو نسحم يوذو نسح يوذ مهمو : ضایع يوذ .
 ١ راس 20 1

 حلیمالاو ناعدیو « ةحوبسو « لیثنک لبجو « ردصلا يداو نونکسیو .

 یضایعلا دادش ءانبأ مهو 3 ةبرث برق « رعش 5 موقبلا ليده : ةشراتحلا نمو 4

 ليذه نم نالصلا نم نييامضلا نم سانأ اضيأ موقبلا ليذُه نمو « ينارفعلا نانفدو

 موقبلا ةليبق ءافلح نآلا مهو يلذحلا ةينب نب طلسم خيشلا نم اذه تمعس <« ماشلا .

 ي « ةّريََع ىلإ دومح مهدج رجاه ‹ ةزيّنع يف دومح لآ : اًضيأ ةشراتلا نمو

 دومح ا نسينا مهاربإ نب ناعلس خیشلا نم اذه تعم « ميدق نمز .

 لاله نب يلع خيشلا نع الحتيرشي  .
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 : ذاخفأ ةتس يلإ نومسقنیو ماشلا لیذه نم ۰ تیلف نم ةفراطلا -۲
 ..نالع يوذ ١

 . تاكيتعلا -۲

 . هللا ليخد يود -۳

 . ةمعاثخلا _ ٤

 . تايلشلا ه

 . تاحلطلا 5

 نم مهو رو لخنلاعارش نكسي مهضعبو ابا ات ةلخن نونکسیو

 نومسو 4 امیدق اورجاه « نوريثك سانآ دجن يف مینمو 3 اددع ماشلا ليذه لئابق رثكأ

 . دياعو يفرطلا ديع ءانبأ مهو « ریطلا ةفراطم

 : نيمسق ىلإ نومسقنیو « تيلف نم نآلا مهو ليذه نب نايحل ءانبأ مهو : نايحل -۳
 : زرحم نف « ررخ : لوألا مسقلا

 .ةدوسلا ١

 . - نيغلاب - ةفرغلا -؟
 . تانيصخلا ۳

 . ةحطبلاو نيناحملا مهمو : ريرم : يناثلا مسقلا

 ۳ لبق ةلود مه تماق اتیدحو اًميدق ليذه لئابق رهشأ نم نايل وتر

 ةينايحللا ةلودلا

 9۰ مزمز رثب يف ولد مهل ناك ةكم يف فارشألا مكح نمز ينو
 رايد مسوأ رضاحلا تقولا ي مهرايدو 2 کم لاش نافّسع ىلإ دتع مهراید تناک

 . مومجلا نكسي نم مهنمو « سمش نيع لند يداو لفسأ نم دتمت ثيح « ليذه

 لبجو دوعسم لبجو ةيراوتلاو ةليسعلاو 4 فاضو ردسو ةنارعجلا مهتيدوأ مهآ نمو
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 ايحللا مهدالب ىمستو - ناسرف

 . ةفورعلا ةليبقلا 53 نزو ىلع (میلصر نالصلا - 6

 : مهنوطب نمو

  ماللا رسكب - ىلع يوذو « رينم يوذو « ةصلابحلا | مهنمو : دیاعسلا - ۱

 . ءایلاو

 . تاکیربلاو فی يوذو « حوجر يود مهنمو : ةرهاوسلا -۲

 . نالصلا ةخيش نآلا میفو « ةلباعزلاو « نيرافعلا مهنمو : ناطعلا -۳

 . نيبامضلا - 4
 . ليقع يوذ -ه

 ٠ . سمشلا اهئيجتال يباع يهو مهرايد لا ةبسب يَا ملص -

 . صاخشأ ةدع الإ مم قبي مل عيفش يوذ -۷

 فارطأو « دياعسلا ةلبجو ةحرلاو وفکلاو (ةابوبلا) ةتيبيلاو ةينابيلا ةلخن نونكسيو

 . لخنلا عئارش نكسي نم مهنمو « ةميزلا

 .- يريهيوسلا يداهلا دبع نب داح خألا نع -

 ةليبق نم فالحأ .: ليقو « ينب نم مهنإ : ليقو تيلف نم مینا لبق : ةرهاوزلا -ه
 . ملعا هللاو « برح

 : مهتوطب نمو

 . سامش يود ١
 . فورعم يوذ -۲

 . عيبر يود -۳

 . نيسح يود - 5

 . ةهلوسب ناقیع لبق نونکسو

 . ب يريمعل ا دياع نب شياع نع _
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 : نما لیذه : لیذه نم يناثلا مسقلا

 لیذه افشو « ناجهر يداوو ؛ نان يداو يف ةکم بونج نونکسی نیذلا مهو

 زاحملاو « بكبك لبجو « رعرعو < ليلحإو « قافدو ‹ ليذه ةّيوحو ةلزلا مأو ميضو

 . ءاعرضو « راحس حرعي لبجو سمغلاو « ءارشلاو ةنرعو (برعلا قوس)
 . نآلا ىتح اهئامسأب فرعت تلازال خیراتلا يف اهركذ درو يتلا ليذه دالب و

 : ريهزو ةدوسلا ىلإ نملا لیذه مسقتتو

 : حلاص لآ مهل لاقيو حولطلاو « لیمج لآ مهنمو : ةدوسلا ًالوأ
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 . حرقلا نييولعلا نمو نويولعلا : مهنمو ليمج ١

 ۱ ۱ : حرقلا نمو
 . يجيعد ١-

 . يلماک -؟
 . يراس -۳

 . يريطه - ٤

 .  ءايلا ديدشتب - يريخ -۵
 . ينسحم 5

 . يدماح -۷

 . ةودکلا -۸

 . مض دعب ایاو «رامنو لیذه ةبوح نونکسیو

 : مهمو دومحم لآ : اضیآ نييولعلا نمو
 . يلعاج ١

 . يضياع -۲

 . يديمح -۳
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 . ةلزلا مأو لیلحا يداو نونکسیو

 - لیده يودنلا دودر نب طیبخ خيشلا نع -

 : مهنوطب نمو ساي يب : ليمج نم (ب)

 0. ةدر لآ -۱

 . ةبلكلا -۲

 . هيب لآ ۳

 . قیراشلا - 4

 . ةيقعلا هو

 . ةقّيضلاو لجنو ةوارم ناعن يداو ردص نونکسیو

 .-يريمعلا نسح نب نيسح نع -

 : مهلمو لمح نم ةرياوخا (ج)

 ا "لآ ۲

 . يلع لآ ۳

 . ساهش لآ ٤

 نمو « عاشتلاو رعرعو راص نونكسي نورخآلاو « اجر يداو مهمظعم نكسيو

 ۱ . ءاعرضو راحس مطابج

 . ل يرباجلا دبعم نب نسح خيشلاو رياجلا ةظيع خيشلا نع

 : مهنم ليمج نم ةلاوسلا (د)
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 ١ ةبجنلا .

  ۲جرف لا .

  -۳ةدزيلا .

 ةرصبلاو (؟) سورلاو رضحا نونکسیو .

 - ضياع خألا ةطساوب يلاسلا دياز نب دیوز نع الدعدي  . ۱

 شيرق يف اولخد « ليمج نم ةملاوسلا نم مهلصأ ليق : ليمج نم ديز لآ (ه) «

 منم ليمج يف نودودعم نآلا مهو فلحلا اوكرت مث ميدقلا نمزلا يف افلح :

 ١ ناعنقلا .

  - ۲ديماحملا .

 - دیوز خالا نع السالمي  .

 مهنوطب نم لیمج نم بعک يب (و) :

 ١ دمحأ لا .

  -۲دماح لآ ,

  ۳مسوم لآ .

 نيبو مهيب راحس لبجو « نادمعو بم مهلابج نمو ناجهر يداو نونکسیو

 ةرياوجلا . ۱ 1 1

 - يعكلا سفینخ نب يلع خيشلا نع -. 5

 لیمج نم اوسیل نکلو « ةدوسم مبنا : ليقو ةدوسلا نم لیمج نم ةبكابكلا (زر
 مهنوطب نمو : 5

  -۱لضف لآ .

  -۲عانم لا .

  -۳ةلجالجلا .
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 ٠  -4رباج لآ .
 نسح لآ .

  5ةلعاشملا .

 _ ناشمقلاو ناعبسلا مهنمو « ةمزاوحلا .

 ةنرعو برم قوس) زاجناو ةفرع برق بکیک لبج نونکسیو ٠ سمغلاو

 ناعن فارطأو « ءارشلاو . 1

 - يبكبكلا يلضفلا بايذ نب ملاس نع -.

 لصألا يف مه : ليق (ينابعش) نيباعشلا ىمسي عرف ليمج نمو (ح) ٠ نم < حّرفلا نم

 ناعن برق نونكسي « ليمج عورف دحأ نآلا دعب ليمج .

 مو حلاص لا مهل لاقیو حولطلا : ةدوسلا نمو ( طر

  -۱دلاخ لا نمف (؟) : دلاخ لآ : ۱

 فاطع لآ م .

 دشار لا ه .
 ناس لبجو سيت لبجو « قاس لبجو فیرفلاو ناس يداو نونکسیو .

 - قیزر نب سفیخ نع الخالدي  .

  -۲صوعألا نونكسي حولطلا نم ةلقبلا
 حلاص لآ حولطلا نم عانم لا .

  - 4مهمو حلاص لآ حولطلا نم تاحلطلا :

  -۱دشار لآ .
  -۲باصعالا .

  -۳فینم لآ .

  -4(عيرلا لهأ) يلاع لآ .
 عانم لا . .
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 لیذه رثكأ نم نم مهو كريبماو ةبحرلاو طيحلاو ثرحم او سامخو ناترمو ةواق نونكسيو

 .افش مهرايد مظعمو ًاددع نما

 .- يدعدلا هللا دبع نب ضياع خألا نع -

 : مو ريهز لآ : نما لب نم يناثلا مسقلا
 : = يوارا قطن بسح - لبق ثالث مهو (ادنلا ينب) نییودنلا ١

 . (سیق لآ) ةسيقلا -۱
 . ةلمجلا -۲

 . قیزارلا -

 . ةكم بونج يص يداو نونکسیو

  .-يودنلا طيبخ خيشلا نع _

 : منوطب نف ناعن لهأ ليذه ةنوارسلا ريهز نمو -۲
 . ةشلابملا 1١

 720 ةومح لآ ٠
 . ةدوسلا -۳

 . فاسع لا _ 6

 . دیمح لا -

 . ةنواهظلا - ٩

 . يلع يود -۷
 . نایلع لآ _
 . ةيلع لآ 4

 ا یب 5 . شيراخملا_ ٠

 1 ينامنلا مهدحأل لاقيف هيلإ نوبسنيو نان يداو نونكسيو
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 وبأ» باتک يف ءاج ام ىلع - مهنم ةأرما نع یورو يرجها مهرکذ لیذه نم دعد ۳
 نيح - ٠١ ص -رساج لا دمح فیلأت «عضاولا ديدحت يف هئاحباو يرجما يلع
 ‹ دعد يب نم هذه : ةيدعدلا - ۱۵) لاق هباتک يف يرجح لا مهنع یور نم دروآ

 لوقی اک ليذه زاجر مه ءالوه دعد ونبو لیذه نم ءريهز يب نم مث

 . یبتنا (مهراعشا نم اریثک هذه ةيدعدلا نع یور دقو - يرجهلا

 ۱ ۱ : نامظع نامسق وهو

 : مهمو : ةنسحلا : لوألا مسقلا

 ١ ناكمزلا .

 . يلعب لآ -۲

 . فینم لا -۳

 . ةبيذلا - 6
 . ناصلا - ۵

 . نابظلا 5

 . ةسبدلا 7

 : مهمو : نامرعلا دعد نم يناثلا مسقلا

 ۱ . ةلخنلا ۰ ١

 .دمحم لا -۲

 . يسنم لآ -۳

 .٠ نارقبلا 4

 . ىصاغلا 0.

 .. ناجهر يداوو «ناکلم نونکسو ۱

 ٠ ملظا لبجو لثکلا لبجو بیشالاو ةكبشلا مفابج نمو



 . ناکمزلل ةفرشلا : مهرچه نمو

 ةلببق فلاح نم مهنمو افشلا نكسب نم مهنم : ةدبعلا : دعد نم ةنسحلا نمو
 برج

 .- يدعدلا لیضف نب فيان 0 نع -

 رابداوكرت ليذه نم دعد نم ةنسحلا نم مه يودنلا طيبخ خيشلا لاق : ة -5

 . لسالسو مزحلا نآلا نونکسیو ميدق نمز نم دعد
 : مهنوطب نمو ةدوسمملا نم ما : ليقو ريهز نم ةنساسحلا عه

 . دوعسم لا -۱

 . عانم لا -۲

 . ةيبارحلا -

 . ةيناصحلا - ٤

 . جرعی لبجو فیرشلاو ةيبدلاو ةبقر يداو نونکسیو

 .  يناسحلا هللا دبع نب دابع خالا نع

 مهف ليذه عورف نم ىقبت ام امأ

 نونكسيو ةرشعلا اجت ال يلق ددع یو مهم نی ليد يف نم ةلهاص ١-

 . مهف يب يلي اغ لیذه دالب رخآ

 نامل ا دئالق» هباتك يف يدنشقلقلا مهركذ ليذه عورف دحأ (ىشايرلا) ةشير ونب -۲

 حرش» باتك يف اًضيأ اوركذو - ۱۳۹ص - «نامزلا برع لئابقب فيرعتلا يف
 يف نونكسي نآآلا مهو « بسنلا بتك نم اهريغ ينو عضاوم يف «نییلذفا ناويد
 رابك لاق ليذه. نب.دعس نب بيرج يتب نم مهنا دقتعاو ناجهرو شيرق ةريد
 يف تبثم وه اك ةشراتحلاو  بسنلا يف ةشراتحلا عم نوعمتجي مهنأ مهنم نسلا
 نم مهنا رايدلا ددحت ينلاو ةرواجملا لئابقلا ىدلو مهمدل ةدوجوملا ةميدقلا قئاثولا
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 . ملعأ هلو - بيرج يب

 يلع وبأ مهركذ اتيدحو ید ليذه عورف رهشأ نم حبص نب ةفيلزاونب مه : ةي ۳

 «نییلذما ناوید حرش» باتک يف اًضيأ اوركذو مهنم صاخشا نع یورو هباتك يف یه

 حرش» يفاكتافيلزلاو ةفيلز ممل لاقي ناکو ليذه رعش يف مهرکذ ددرتو عضاوم يف
 نرقلاو نيرح او بعشلا نونكسي نآلا مهو ةدوسملا نم مهنا : ليق « «نييلذهلا ناويد

 لاقي مهمساب فرعي افش مهو ةزرغو نصحلاو ةافصلاو سيبقلاو بدحلاو ۰ باضملا مأو

 . ةفيلز افش هل

 ةدعاسمب بسنلا.ةقي ةقيرعلا ةليبقلا هذه نع هتحص نم دكأتلاو هعمج تعطتسا ام اذه

 ۰ مهتركذ نيذلا ناوخالاو خیاشلا

 <. ةروك الا عورفلا يف اهعيمج مجرت ذاخفاو نوطب دجوي اک

 .دصتقلا ءارو نم هللاو تففو دق نوكأ نأ اوجرا

 يشريتح ا ا لاله نب يلع نب دمحم .: ةمركملا ةكم

 : ىئاوحلا

 ليذه نايحل لبق ؛ ةثيدحلا ةيرثألا تاساردلا يف ركذ اف ةينايحللا ةلودلا اهيلإ بسنت يلا نايحل : «برعلا» (ه)

 نب دمحم مهلمو . نيخرؤملا ومدقتم كلاذ حضوا اك ةدئابلا برعلا نم « ةقلاعلا نم يهو . ةليوط نورقب
 لبق ةريحلا كولم ىلع مالكلا يف هصن ام ۳۵۸ص - «ربحما» باثك يف لاق دف. ۲۸۵ ةنس يفوتملا  بيبح

 - بعک نب ثراحلا نايحل يب نم : لاقيو - ناب نبريهمج نب انیطب نب مالق نب سوا مث : مالسإلا

 . (قیلمع نب ورمع نب ناراف يب نم قيلاملا نم وهو
 . ةقلاملا نايحل نيبو ليذه نايحل نيب قيرفتلا مدع يف نيرخأتملا نیحابلا نم ريثك أطخأ دقو

 )  )۲هلوقب مهلا تباث نب ناسخ :ءاجه رثآ ةلازا 2 ءام يف ليذه نايل كارشإ نم دوصقملا لعل :٠

 بوشم ما مزمز يام فا ليده يردست ام هللاو الف

 . عيجرلا ةعقاو رثا ىلع

 . (یرخآ دو ةرزاو رزت الرو (ًاتّلَخ دق ةمأ كلترو « هلبق ام بجي مالسالاو



 يشرتخا يلع نب دمح : ملقب

 ۰ ۰ اوم اب نع دعي مت بر ف بصب در : لیلحا -

 رقت اليك ٠

 .نيبودنلاو دْعَد نيب كرتشم «ناکلمو مض يداو نيب لج بیا
 .دعدل يواملا مأو ناجهر يداو يف ليسي لبج : :مظأ -
 .تاحلطلا افش يف لبج" :صوعألا -

 .ةكم بونج وهو .دومحن لآو حّرملاو نييودنلا نيب كرتشم داو :ةلزلا م
 .ريداصألا قیر 3 بصي عةكم قرش لاش حيلمألا مز مزح يمسي 9

 .ةيماشلا ةلحن يف داو :ةئابلا -

 محلا چ چ ج

9 
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 .دوعسم يبو ريمع يب نيب كرتقم ةكم لاش داو :ةلادب - ۸
 .ةماهتو افشلا نيب ةلاوسلل باعشو . لابج ::رضجم او نسورلاو ةرصبلا ل ٩

 .ةكم قرش ةيناملا .ةلحن يف لابج :دياعسلا ةلبج - ۰

 قا لص لس اقا هم نور ةكم لهأو ةكم قرش لاش دا: ةنارعجلا - 1

 مو هيلع
 مل رجم هب هيفو دوعسم يبل فلا دعب ةكم لاش داو :ةروح ۲

 7 يداو يف بصب مض دعب ةكم بزنج داو . :ليذه لوح ۴

 :ةلزلا ّمأ يف ليسي قافد بونج داو :ايحلا - 4

 .ةكم بونج ناجهر يداو يف اهباعش بصت «ةرباوجلل .لابج :عاشخلا -۵
 :تاحلطلا' افش ي داو :سامخ 5

 .(؟) فيصو هاوجلاو. «ليلجإو ایا هنم .غرفتي ةكم بونج داو : قافد - ۷

 نع دعبي : بعک يبو ةرباوجلاو دعد نيب كرتشم ةكم بونج ريبك داو : ناجهر - ۸
 .ًابيرقت اليك ۰ يلاوحم ةكم

 .ةرصبلا رظنا : سورلا 4
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 ةيعبوقلا اهنم ريمع ينبل یرق بو ةكم لامث ريمع يب يداو ىمسي : ةرابزلا - ۰
 .ةضارلاو

 .ةريثك عرازم اهيف ءليك 48 يلاوحب ةكم .نع دعبت ةريبك ةيرق :ةميزلا -۱
 .ناعدي يداو يف بصي ًابيرقت اليك" يلاوحب اهنع دعبيو ةكم لامش داو : ةحوُبس -۲

 .ةكم بونج بک ينبو ةرباوجلا :نيب كرتشم لبج :راحس -۳

 .دوعسم يب ةيدوأ نم :ةدوسلا

 .ًابيرقت اليك ۳۰ يلاوحي ابنع دعبتو :ةكم لاهش ةبرق 0 2

 .ملظأ لبج برع لبجو د داو : ةكيشل 1

 .ًايرقت ًاليك ۳۰ يلاوحم اهلع دعبتو ءةكم قرش د لا ةيرق :لخنلا ار < ۲۷
 افشو ديز لآ افشو دلا لآ افشو تاحلط افشو هی افش مضي : لیذه افش - ۸

 .ةملاوسلا

 .ًابيرقت اليك ۳۰ يلاوحب اهنع دعبيو هةکم لامث نت يداو ردص وه :ردصلا -

 کم لايش دوعسم يب ةيدوأ نم :ةيفص - ۳۰

 .ناجهر برق کر بوتج عاشخلا لابج نم لبج : ءاعرض ۱

 | .هف بصيو نامن يداو ردص يف داو : ةقيضلا ۲

 نع دعبيو تبخلا يف بصيو «نییودنلل ةرجه هيف ةكم بونج ريبك يداو : : میض - ۳۳

 .البک نيثالث يلاوح يداولا لوطو ابرقت 7 اليك ۰ يلاوحم ةكم

 .ةكم يلب ام ةرغ دجسم رخآ نم أدبي' ةفرع لفسأ داو :ةترع 6
 .رطلا ءام ىلع (ةيرثع) عرازم اهب ةلوسب ةيرق :(نافیع لبق) نافیع - ۵

 اف اليك ه١ يلاوحب الع دعبتو ةکم لای دوعس يبل ةربك ةيرق : : سمش نيع 5

 ۱ .ةراما زكرم
 .فئاطلا ةهج يف « دلاحخ لآل ليج :فيرغلا ب

 زکرم اف اليك ه١ .يلاوحب اهنع دعبتو ةكم لامث دوعسم يتبل ةريبك ةيرق .ةراوفلا ۳
 .ةرامإ

 سا يف بصب «ةفرع فقوم ىلع فرشم ربك لبج : : بكبك - ۳۹



 .ناجهر يداو يف لبج :لثکلا - ۰
 .بکیکل لباقم نينح ردص يف لبج :لیثنک - ۱
 .عدقلا برعلا قوس هنإ ليق ةبكابكلل داو :زاجملا ۲

 دأو يف یلفسلا ةخرااو ىطسولا ةخرملاو ايلعلا ةخرملا ؛«خارم ثالث : ةخرلا - ٤

 .ةيناملا
 .بکبک باعش هيف بصت.ءشیرقو .ةبكابكلل ةكم بونج داو :سّمْملا - ٠
 لبج هيف لبسي برق لک ون دعيبو ةكم بونج ريك داو ناب - 5

 ٠ .ةكبشلاو ملظأ

 .رجه ةدع هيفو ًابرقت اليك ۳0 يلاوحي الع دعبيو ةكم بونج ريبك داو : تاعن ۷

 .ةكم بونج قافد يداو يي لبج ران - ۸

 عناصم نآلا هبو ًايرقت البك ٠١ اوج اهنع دعيو ةكم برغ لامث د او : : ةيراونلا - 4

 ٠ .[ةرولا هيف عنصن تناكو] نجآلا) رمحألا بوطلل
 يداو هيف بصب ًابيرقت ًاليك ۳۰ يلاوحم ابنع دعبيو ةكم قرش لاش داو :ناعدپ -

 درس

 .لامشلا ههج ةهج نم ناّمعت يداو يلاعأ يف لبج : : جري -

 ۱ ليَدُه عورف نم

 ةرابزلا ةيدوأ يف وديلاو ةديدجلاو ةلوس لثم ىرقلا ناكس رضحلا مهنم :ريمع ونب - ١
 .اماعشو

 ةمجرت يف :يمافلا لاق :يشاولا - ۲۱۰ ص ۱۸س ب «برعلا» دوعسم ونب - ۲
 نيذلا ءارفخلا نايعأ نم ناك ۰۸۱٩ ةنس يفوتملا يدوعسلا يذلا دمحآ نب ةثيمر

 : .ىهنا .ةيناملا ةلخن ةيدوأ نم ةلوس نونکسب

 جاحلا ناورفخ مهدادجأ ضعب نوکل هبراقأو وه ريفخلاب هترهش ف ببسلا نأ نظأو
 هلی ةيدوأ نم بضتنتلا ةيرقب رورملا نع مه ةحودنم الو «مهدالب مدق اذا يارعلا

 منم ءارقخلا نيذلا دوعسم يبل اهرمأو «ةيماشلا
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 برعلا ةلحم يف روشنلا - «ىرقلا نسح» باتک يف دهف نب هللاراج لاق : تبن -۳

 ةتابن ينبب فرعت مهلجألو «ليذه نم ةتابن برع اهنکسی : بضنتلا ةيرق نع - ۱۸س
 يف اهولع يف ةرتاعلاک « ةلحن يداو لفس يف لبج ولع ميدق نصح اهب مهو «دوعسم يبو

 .نادریلا

 " ةلوسب مهو ًاصخش نيعبس ىلع نودیزب ال ددعلا ولیلق رضاحلا تقولا يف ةئابنو

 .نعلا ةتابنب نوفرعيو ناجهر ىلإ مهضعب لقتنا «عرازم

 ىلع قلطيو ءقيضملا ءارمأ فارشألا دنع ةناكم مهل تناك مهنآ تعمس :ايحم 4

 . مجاب (ةّمُهِجْلا) ۲ ۳

 ليمج نب شرت هاب r آی ةدجولا قئاثولا يف ثبنم وه امك: ةشراتخلا

 ص ات نا برع اب تیر يف الا دنالت باک یف يدش مرا

 45١. ماع فلؤملا ۶

 وبأ هنع يور «يلذهلا مث يمرقلا ةذئاع نب فرطم ان مهنآ دقتعأ : ةفراطلا -

 .«لطخالاو ریرج ضنا باک يف 00

 " .مهرايد دلع 2 یو مهيدل ۷

 لآ نم مینو «ناوخأ نب نیودنلا دج (ادن)و مهدج (حراق) نأ تعم” : حّرفلا -

 .ليمج لآ هرثآ ىلع اوفلاحف فالح ميدقلا نمزلا يف نييودنلا نيبو مهيب ۳ .ريهز

 . عيبس ىعدي مہم صخش نع يرجحلا يلع وبأ ىور :بعك ونب -4

 مهنأ دقتعأو و (تاديَرقلا) مسا ًاضيأ مہ اع قلطي (ةبكابكلا نم) :رباج لآ -۰

 .ليذه نب دعس نب درق يب نم

 هنع هللا ىضر دوعسم نب هللا دبع يباحصلا مهم :ةلهاص - ۱



 خاص سریع نرش و
 ًالؤس «ةديبع هارس يف «ريهز ةرجه نم دمحم نب يلع نب ضوع نب رصان خالا هجو

 تیر نم اهنم ردحنب امو ةديبع ةارس يف نیترشتنلا ناطحقو ريهز نان لح نع

 روهشملا ركذب یکتا اعاو , «لئابقلا عورف عيمج رکذب نعت 7 ةميدقلا باشنألا بتک دا

 .اهنم

 نم اهربغو «رواجتلاو فلاحتلا ببسب تلخادتو ءاهعورف تطلتخا لئابقلا نإ مث
 .٠ .عورفلا نم ريثك لوصأ تلهج اذهو بايسألا

 قرش قالا: ةقطنلا نأ دحي خيرا + بک نم هيدي نيب امف ةرظن ثحابلا ىقلأ اذإو

 نم ةري عوز ابيف رشت عبارلا نرقلا لوأ ىلإ هدعب و مالسالا روهظ دنع تناکو

 نب هَل نب برح نب دیزیونب مهو . ٍبْنَج ةليبق عورفلا هذه رهشأ نمو ته

 . جحذم وهو كلام نب

۶ 

 دم نب ورع موق حجم نب نب ةريِشَعْلا دعس نب بعص نب - يزل مشب يرو ١
 دع ايب «لخنو نصح نِت يداو يف ل : : هنع ينادمحلا لاق يذلا يدييزلا برکت

 .يتأيس اک ءدهت يب لزانم نم ثيلثت يداو

 ريهز ونب «ةديبع ةارس مماب نآلا ةفورعملا ةهجلا كلت يف نكست يلا لئابقلا نمو
 كلام نب ةعافر نب بعك نب ةميذج نب دعس نبا وه ریه ذإ دهن ينب نم عرف ءالاهو
 نوطب كانه نكستو « ةعاضق نب فاحلا نب ملسأ نب نب دوس نب ثيل نب ديز نب دهن نب
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 - لاق ثيح «برعلا ةريزج ةفص» باتك يف ينادمحلا كلاذ حضوأ اك «دهن نم ىرخأ

 هيف داو كارأو «ةنثكو صصقلا ت تاوذ نم ُهباَصَمو بيرط : دهن ينب دلبر :- ۲۵۳ ص

 نب رماع نب ممثخ رايد نم ةماصلا ةيحان ةكارأو ءديبز دلب لفسأ يف ةكارأو «كارأ

 «شاجو نایرلاو ةرارقلاو «لخنو نصح هيف بركي دعم نب ورمعل ناكو ثيلْدَتو .ةعيبر

 ؛ةلابتب رثب نادربلاو «نادربلاو ناتشعلاو «ةراضحلاو « برغو ملابعو عیرمو «ناضیب وذو

 ةيحان نم داوب رشعو ءرشعو لیبدلا ىرق يهو ءالا تاذو «نارجن نم ضرعلابو

 :دهن لئابق نم زم دالبلا هذه نكسي يذلاو ترجمه مهتيرقو مقسو نایراعو «ءاعنص

 ونبو :ضمرم ونبو تیرح ونبو دیود ونبو ريَهَز ونبو « دهن رثكأ يهو «مارحو فرعم

 .یپنا ..(نایبظ ونبو سيق ونبو عوبرب ونبو .ةرذع نم ةنضو ةنض ونبو رخص

 - ۱٩ص ۱۸ سو ۸۳٩ ص ۱۷ نس - «برعلا» ةلحم يف نایرک نابناک راشآ دقو

 .يناثلا اهافنو اهدحآ اهنئاف ءةَدّيِبَع ةليبقب دهن ينب ةلص ىلإ

 وه ام ىعار ةديبع يف ريهز ينب ةليبقل تبثلاف ىح ىلع نيميركلا نيبت تاکلا نأ عقاولاو

 اذه لثمو راوجلاو فلحلا ببسب ءةديبع عورف .نم ريهز ةليبق دعت بيحب «نالا عقاو

 .ةيبرعلا لئابقلا عورف نم ريثك يف دوجوم

۰. 

 نم بجو «بنج نم ةديبع نأ یعار دقف ةَدْيِبَع ةليبقب دهن ىب ةلص ین نم امأ ٠
e1 ما 7 ۰  
 .بسنل لآ يف ناریاغتم اهف ةعاضق نم دهن یب ناو « جیذم

 ناطحق وه دحاو لصأ يف نایقتلب ةغاضقو جحذم نأ ظحالی نأ يغبني نکلو

 نب بس نب نالهک نب دیز نب بیر نب بجشي نب دیز نب ددأ نب كلام وه حجم

 ۱ .ناطحق نب برع نب بجشب

 نب بس نب ريمح نب كلام نب ب ديز نب ةرم نب ورم نب. كلام نبا وه ةعاضقو

 .ناطحق نب برعي نب بجشي

 نإو «بسنلا ةيناطحق اهلك هلوح امو ةديبع ةارس نكست يلا لئابقلا هذهف نذإو 7
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 .اهعورف تفلتخا

 ححذَم عورفف أتم دهع يف أشن اذهف اهماسقا ضعب ىلع ناطحق مسا قالطا امأ

 اذه ىنعم سيلو «مألا ناطحق ةليقب بسنلا ثيح نم ابتلصل ناطحق ما ًايخأ تفرع

 فرعي ناك نم هب دیش مسالا نأ رهظب نكلو ؛ناطحق نم تسيل اهريغ يتلا عرفان

 .ةصاخخ جحذم ةليشب اعدق

 .مرکلا خألا ابنع لأس نيتللا نیتلیبقلا نع يل حضتا ام اذه

 نم امهريغ خیراتک « ضومغلا نم ریثک هروتعي نیتلیبقلا خيرات نأ ىلإ میاد نأ نسحيو

 هتليبق نيب 3 تناك تاشوانم ىلإ اهيف راشآ يريهز ز رعاشل ةدیصف دروآ نأ نسحو

 يهو - ام ةبيرقلا ةدیبع ةارس نم يقرشلا بونجلا ف ةعقاولا لايجلا ربا ناکس نيبو

 نوراه يلع وبأ اهرک ذب رفت لب «تافلولا نم انيلإ لصو ايف امف ًاركذ احل دجن ال تاشوانم

 كردأ نوكي دقو «يرجما ثلاثلا نرقلا ءاملع نم وهو - هللا همحر - يرجهلا ايركز نب

 . عبارلا لوأ

 ىلإ ۳۹۲ ص  (ةيرصملا بتكلا راد) ةطوطخم - «تاقيلعتلاو رداونلا» هباتك يف لاق
DI 

  يقرزألا رهاحم نب ديعس نب شبح دهن ريهز يريهزلا رمع وبأ يندشنأ : يرجفا لاق
 زام لا ماع نب ونَع نب نارمع نب كَعْلاو يكتعلا رينتسملل اوعي - . دهن قرزآ

 :ةمات انه اه: يهو - هدي حرجو ءراّصْنألا ةوخإ مهو ۽ ملا 2 ةفحو لهأ مهو سا

 «نزجل سل ام دست مقا لیخشاب َكِلْبَل لوطا
 ۳ 2 2 ل 28 ۰ 4 7 7 . ل 7 رو ورډ 1 32 3 ا
 فهلتو ورفرب نيالا لصت يوسحف - مومهلا هب داقرلا حم
 یفتجالا خاتملا ىلع رسالا .زاع رنج نع ربناجل تلم اذا 20 ۳ هم ر ۰ 7 * يا

۱۹۹ 



 سا رر ر رم 0 مو
 فلكتم يئناك موجنلا ىعرا

 را ي رای له ا 5 000

 نکا ملو ريزتسم اي يب تردغو
 میس

 ينتندا ام

 اناو عورت

 هام 0” 5 ۳

 نا ول رينتسم اي
 لا dF رس و مم

 یتف يا تملعل

 موا ےہ سم چک رم نک م ۵ ےگ سس

 یعینص نسح تيار نيح تنک ول

 م2 و و و یخ ےس سه 7 رم

 مکتیلوا ام ءازجب ييئيزاج
i ۰وشل 7م فک را هم ر  

 ملاس كلموق بعشو . تحرل ندا

5 
 كرو م م 9 مم 3

 ةوادعو ةوحن كيب تمل. نکل

 5 ررر منو ا ين م 7
 اهبغب نيرشتل رینتسم اب
 ۰ ها ۵ مس 2 9 7

 رم 2 ۶ م ۴ رک رم ےس اے

 دغ انل نا : جاجحلا وبا اعدو

 ص

 ع امش لع َنِئاَبَقلا ٍلَسَ ا 9 2 رس ےس
 هر ۳ ۳ ر ور ما سم اف

 ضمرم ءامد يف كضوخ لارضا

 ذل محل عَ اإ یلع
 د 200 ما وم سم 7 ساه زر مو <

 انرحب تیلتباف كسفن كترزن
 هم

 مه سه ر ےس ےل 11 0

 مي .يوهب ملی تابو اوئاب

 ةقارغأ ةضحم ضیا يوهب

 اوهجاوو حابصلا حضو ادب ىح
 ناو باطخلا َةَلَزاَتُم اوُكَرَت

 امراد يياّت یلع یا اوُحَبَص
 امزرب ُماَِقْلا ٌرْهَظ 1

 ا ع چ مس

 ةجارجر

 كلب ربا ةيشعلا كلو

a3او  

 تر

 ٍِْفْلُخْلا يياوتلابو تارا
 ۵ ۳ ر 8 3

 فرمملا زودملاب ةلالخلا يحأل
 لول ولا قا ےل و

 بصعو يفنع ىف ليللاو
 ۲۲ فهم

 ور مر 12 ed سوا س م8

 فرعت وا ىلتت ةهيركلا دنع
 ٠ ر ےس ول 2 0# رس م م

 رو يزواجن نسح تیارو

 ٍفِصْنُمْلا ميرتلاب كبر تديحو
 ر 7 را م2 هس 5

 يفشكي مل اهلی غیاس بزحلاو
 نم ورادَع َنْبَب َتنَمَجَن شم 2
 و ها و اميل ر ۴ م

 فطعتو موتعلا هب ردت ارغن
 فعصن مل انناو قاربلا موي (۳) ا عا کا نس الما موم

 يفِصْراو
 م مر ۶ ي £ رو رب

 ةتسالاو هنهرب اموی

 ا اعر

 (4) عر

 مل انام
 8 4 نا ۳۳ و

 “)ند ۱ و ال

 TH م ۵ 4 هام هر مم م

 فيعلا يراوجلا مهرصنب ترجو

 هر ۰ یا نارا ال 7

 بفرسملا دجب قلت

 رل

 برفی

 یلتعم بنذلاو

 )فور رسا حل ات زن
 هب بوجي مو

 00 فردت ِءاَنِعْلاِب لّلَعَت ًاريخ

 نیت هجوم نب
 تیکت ۷ اهراهن موجن تباو

 ربا هيما ين م *

 فست دالبلا
 لص #١
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 مکضزا يف تشوا ةباحسلا معن

 دو لبسا ج لبسأف ترطم

 هناك اقا هضم ضباب

 اتلاطبآ تلزانتو

 مكفالبو اًنُوالب ناب َكاتهف

 هءاجن می الو ٌرْيِئُمْلا اینو

 7 اغوا تكس اَذِإ یّتخ

 مهيلإ سيلا رصّبْلاب ترظنو

 شال لیلا تکاب تددرت
 رب راه 77 و ير يف چ 2

 مغ یلجت له رظنت تنجرف
 ديا تاد موي َرِباَقَمْلا تيل

 يِضْنقَت كبوق دوو یزت ی
 هل درج لعب نم تش

 هیأر له بش بسلا من
 هوطخ صِقاَشَمْلا رب ٍدِّيَمَمَو

 للحم ٌتدرأ ام ثدخآ نالا ۳

 7 و

 يباص لعجت ف 5 ر تنتظو

 تور م هل

 قدك مل باطل م هلت تن وک

۱۹۸ 

 نو الخلا

 فلوملا مییجلا ةيِشاحب تر

 ۳ سارتلاو ةيِفَرْشَمْلاِب

 |! يحلا ي قرارا ممل

 نچرمل نامزلا يف َدَعْسأ ٍدْهَع نم

 فص مل اذإ اهب لوُحُدلا فسح

 نا لاجل ىلإ لاّمجلا َفْحَر
 فعضألا لیلا نم زیرا دیو
 بنرشملا ديب ممش مفاب يف
 ته یر ةَيِكاَب حوتلاب

 فطْخُملا نبا امان تفذد ًالاهو

 نصعملا ۳ يف رهظَب ملا
 (۱۰) نم < ةرظن رطل تلح

 د 2. مارس ياس ۰ +

 فّرطم نب تسود هی ينبو
 هه و و 0 8 2 5 .

 فطعلا ییقلاو ةيفرشملاب

 هلا 3 7 رس ول أ 6
 بفيسم نيبجلا رفعتمو اصعق

 رگ

 ۹ ن و[ 1



 ار والا َةَيِقَب تك
 تحرصو ُءافَحلا حرب دقق ريصاف

 يك مچ و e رم ۰

 ةكوشب تيشن دق كناب ملعاو
 ماعم a لع هلا ےس

 اهتفطوف ریاع" ةفك تبصنو

 الاس كموق طسو ”كفكب يشم

 قیاص كلوقو ْبِذَك نإ يوك
8 7 1 

 ههلو دمحم برو الك
 مُمرَكو دارطلا يف كرك لازال و و < 14 2 مرگ

۳ 9 

25 

 ةراثپ حابصلا مم غارت ىَّنَح
۳ 

 اّمنو ءاضقلاب َكَلْيَد َنوُفوُي
 2 2 و 7 2

 ص

 يبآ ينل لئاقب خلل سقت اب
 ادب اك رییتسمْلا دومی ىح
 (؟)اضقلا قف رایج

 وب لم ارح

 هموق يف ًادجام ةمالضلا ر
rزور اد مکنم اَنْطَبَتْعا دم و 4 72 ے9 سامو  

 رو دی جا

 اهرخون نکل

 لوقت یخ

 يوسي

 # ثر سو

 اريحتم

 ر شاشه
 اهرح لعجنتل

 لذاوعف لزاوع

 صر 6

 افَملا ءال
 2ع ەە

 اهَقيِرَح نأک اهب كخرآ ۳ نا
 نم تملَعو يِسِدَعَف

 و لر و ما

 هب دولت نمم

 فری مک ننک اب حل سټ رم م
 ۷ یتخْملا ءاَمَحْلا 2 نابو لک

 ا ل ۰ ۰

 ففللا ' داتقلا كوش نم ءاتجح

 ما و ر 2 1 2 ص
 بفصحم لحب اهترج تددشو

 ت و م 1 . ر # ررر
 ففلم ءادرلا كل ىفك ناتبو

 ور ۴ عر م pg ۶ راع

 فرشاو را ندا كْيبأ وُنَبَو
 مم رم 4 رک

 ۳ نقوملا ةادغ مهب تاعلاطلاو
 ور - ل

 بردن یرخأو تم يع

 بلا َرْوُدُص اهلی يينک سهر ٠ مورا هل يك
 و و + رنه <

 ءاضقلا ٌرْدَق

 فأ مل هلو اهب نمبر
 اوفرساو ءاضقلا َراَج ناو ًامْکح

 فتجأ ك ّمْظَع نی لك
 ره و 0 و 2
 فساسملا باطلا نیع رفتو

 هد ۰ ۱

 نيد ردقب

 ولا ك فطن ا ۳ 3

 ف مل ًامآ ةعييسلا محض
 هر

 فیطملا راوّللاو ةريرجلا يحاب

 يفطشت مل ِةْيْعَطِل لاجرللاب
 سس ۵ 1 و ۶ رسا ر
 5 2 ل ۳ ا ودح

 فلغا دبعل ةيناغ ءادوس
 مام ورم و و ۶ عر م رم



 مقر 7 2 7 رم او ۳۹ ۰۶ زر م بام ۰
 فهرم بضع لکب ءامللا مشع هبصع يقال نآ شون فوس نا

 رم © ي 5295 ر رو ف 1 ماو ر مل

 فرتملا يمكلا لق ىلع مدن رشي تيب دق كلاب مدار

 فطر وهرب هلم ناك ام ِهِلْثَقِب ّلَحَأ اَذِإ َنوُلِقْحَي ال
 نا سأكب هيَ قلت رک ترم هنر لك هادبأ
 ته ُروُجَعْلا الو ٌيبّسلا رخ مهرب حو الف ريبَصلا اونتک
 فحمل ٍلْيِصَمْلا ىلإ دولا دوق . مهئامدب انعلا نم نورتسي ال
 تلحَب ال باغ ةّيِنَمْلا نإ اَهِئاَنَمِل رظتناف ةّيِنَمْلا مهن ع سا سل ام مها #4 ۴ 5 هے و رم و سوم

 يناوحلا

 )  )۱تاهج مأ نآلا ةفورعم يه له يردأ ال عضاوم ءامسأ ةلاصر ليخنلاو (مقاب) را عقاب .

 ) )۲رعشلا ءاملع دنع ءاوقالا وهو . فعرلاو رجلا نيب اییفاوق بارعا يف نا ةديصقلا هذه يف .

  (۳)عضوم 9 : قاربلا .

  (4).مضوم مما : - ةنهر

 .دهن ةليبق عورف نم :ضعرم | «ه)
  (Yحيرصلل فصو هافلا حتفب (تدرلاز ةدعاقلا .

 (¥) .لصألا شماه نم .رابخ موق :ريخ

 ) )۸4راد رهقلا نأ عم (اهراد يانت) باوصلا نوکی دقو : طوطخا لصألا يف تدرو اذک (اهراد يدانت) ةملک

 .دبن يب رايد نم بيرق كيتعلا

 )٩( . .هركذ مدقت لجز مما رينتسملا هلعل :ريملا
 ) )۱۰.(فسوب) يف يأ (دّهل ةغل نيسلا حتف) : شماملا ينو .عضوم ناتق تاذ
 )۱۱( .«فلملا سی ضاضفل ةترياطتف) ةفاضاب رعشلا مقتسيو لمأالا يف انك

 ) )1۲.بذكاف :فصحاف .نآلا نم :نآلا م

 ) )۱۲.يبيصم :يباص `

 .ةعقو هيف تثدح عضرم مسا هلعل :فرحألا تاذ (۱4)

 .(مقلا باوصلاو حيبق نحل ءاطلا 3 حتفلا) : شمام يلو ءاطلا مهب 35 ةبالّطلا (۱)

 : لدنج نب ةمالس لاق می ءامسلا يف نكي م اذ : لَك تحرص لاقب .ةديدشلا ةنسلا : :لكك ۱
 لك

 بوضرف لك ىوامو ليلذلا ۳ مهنری لحك تحرص اذا مو
 .فیرشلا ثيدحلا يف اك - زوج ال هللا ريغب فلحلاو .جاجشا لحاور دصقي : : تاملاطلا (۷)

۱۱۰۰ 



 عضاولا ءامسأ نم

 يمزاحلا یسوم نب دمحم مامإلل "
 (ه ۵۸1/۵1۸)

 - ۱۷ د

 © س و رم عي لل

 "ریرخو ریزحو زیزجو ریرجو هریرجو ریرج بای - ۱

 َنَمَر ةعفو هب تناك ققوکلا تر ربرج ُماَحَل :- میجلا حتفب - لوألا ام

 , لا دیبع

 میم ی

 تن ز قرص ( لاحم نم تناك رج وب :- آرا حشو ميجا مصب - - ينل ۳

 . 9 امور نال فیل ىلإ

 صه ر 2 را هادو < لماع سه ش9 سن و ا مگ زر

 رسا رايد يف داو :- هلبق يلا وحن يقابلاو ةددشما ءابلا رسكب - ثلالا ماو
 or 5 وو ۶ م “چ

 (4) سبع ينل هلفساو 2 مهل ا

 00 ملا نوکسب اضبأ .لاقبو ۳ 5 لو م 4 5 8 9 هم سول
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 لل ربو ره دس و ره

 بم

 هلوآ -

 رم ۶ 7 ~~ ر

 يتلا ملسم نب ديري اهيلإ بش نا ر س یرحا ياز ا حوت

 .)ریرح ىلإ لقا من د ترج لمأ نی ناك «يزيزحلا

 أ او
 .ةرصْلاب عضم : يا کو ةلمهملا ءاحلا مثفب - سیا و

 .ةّبض رايد ٤ عضومو
 o ر س رم

 .بلک رايد ي :وب وحلا ریزد

 ۲۶ام 2 ثم زیزحو

۱۱۰ 



 سس

 خوم

 يا مع هر هم 7 رزرو رار طر رر وو سر ولو م
 : اضيا غار ةرخآو ةَنِك اس 8 ار اهذعب ةحوتفم ةمجعم ۶ - هلوا - سداسلا اماو

 . 0 مولا يحاوت نم ِةَماَمَْلاب م
 : شماوها 3

(1۳) 

(0 

 قش

(5 

2.) 

 فل

11۰۲ 

 يرجو نیرجو هیرجلاو جا یبرلاو ؛نیزحلاو ةزيزحلا باب) :- ءاحلا باب -رصن باتك يف
 فو «(ةفوکلا : لاذع قرط ال ةعقو © اہ .تناک :ةفوکلاپ ریرج ماجل هل لام عضوم) :رصن دنع

 عضوم ءًأريِرج مجلل يمس هبو) :فاضأو سرفلل راذیلا ةلزمب ريعبلل لَعْجَي لبح هنأب ريرجلا توقاي
 .(اهءاج امل دايز 9 هللاديبع نمز ةعقو هب تناك «ةفوکلاب

 ءريخألا عضولا ركذ لو نت ع كم بف عضوم :ریرجو) :دازو «نادلبلا مجعم» يف اذه لثمو
 مسالا نوكي نأ یشحأو ءةليبقلا نع هحاضیا يغبتي ام توقاي الو مزاح ا حّضوي مو .لوألا رک ذب ملو
 مر نم (ةيذجلاو ددو درج باب يف ما فرح يف ركذ و هرک ذی مل رصنف افَحصم

 لیدح) رايج يب هل : مجلا مضب اأو  ءاحلاب لیقو والا رايد يف ًاضيأ لبجو اجا لابج نم لبج

 عضوم نتمجْمُم ۽ ٍنيلاَذو مثجلا حتفپ امأو .نملا نم دیدج ونیو ءابنم يعيرلا بناجلا يف ةرصبلاب (لصألا ف
 20 .ةكم بر

 هیلع مالكلا «برعلا دالب» باتك بحاص لاطأو .:نادلبلا مجعم» يف هلثمو ءِرْصَن مالك صن وه
 قيرط هعطقيو ملا يداو دفاور دحأ قول يداو دفاور نم وهو افورعم لازب ال اذه ربرجلا يداوو

 ةراوفلا يداو نم.دتمت ريرجلا عورفو .رسچج هقوف ءاليك (۱۷۰) وحن اب ىلع ةديرب نم ؛ةنیدلا ىلإ مصقل
 هنع «برعلا ٍذالب» باتک بجاض دروآ ام نیمدقتلا مالك يف دراولا يدارلا وه وه اذه نأ ىلع لی هّلوح امو
 .قدا يف غرفي هنأو ءنطق لبج نم لفسأ هنأ نم

 خام یا امخلا يقرشو بج ' نيب اهف) : دازو '”لاقيو) : ةلمحم هردص - رصن مالک نم ينل دلب هنأب لوقلا
 زیرح : :هصن ام ْيَْلا) ممر يفركذ هنأ الإ «نادلبلا مجعمو ي يف اذه لثمو ی نكست دقو ؛ةعساو ضر

 وهو (زيزح) فيحصت (ریرج) ةملكف ْنَذِإو .ةَعساو ضزا اما ىلإ یّمحلا يقرضو َةَلْبج نيب اهف يع
 لاقو ب ٩ ص - «ترعل دالب: باتک بحاص هرکذ هدعب نم هعباتو ءرصن دهع نم مدق فیحصت

 هبحأو - را ىلإ «ينغل لبج وهو نحو و ومالا عادم ىلإ نو تل خام زیر : توقاي
 .ىهننا .ةميماو ضر «خاضا ىلإ یمجلا يقرشو ةلبج نيب اف (ينغ زیزح :هلوق ديري - مدقت يذلا

 1 مال اذه رظنا (شنجلا) مساب نآلا زيزحلا اذه فرعیو ةفورعم لارت ال خاضار جاوس ةلبجو
 .:«ةيدوعسلا ةيبرعلا دالبلل ينارغحا مجعلا» ماسقأ دحأ ةدجن ةيلاع» باتك
 ,نادلبلا .مجعم» يف درو دقو بابلا يفرط هدروي م * ˆ ةلمهم ءاح هلوأو نیاز نيب ةيتحتلا ةانثما ءايلاب رج
 يازو ةنكاس ءايلاو يالا کو هما حتفب - - ٌريِزَح :دعس وبأ لاقو : توقاي دازو . يمزاحلا بانک يف ام صن
 وه باوصلاو : تلقر :توقاي فاضأ مث ٠ نب ديزي هيلإ بسنيو نما برام زیزح :- یرخآ
 ءاعنص نيبو اهنيب : لاقو ٍ نعیا ةدلبلا هذه دهاش هنأ ينربخ يكل يناحرلا نايلس عيبرلا 3 ناف «لوألا
 ‹ توقاي مالک ىبتنا .(رصتو يمزاما هطبض كلاذکو «هانطبض اک ادم هظفل نم اهینمَمسأو موي فضُن

 - يْيِرَحْلا) هيف رکذ دقف عوبطلا «باسنألا» هباتك يف سيل - يناعمسلا وهو - دعس يأ ىلإ بسن ام نكلو

 - ملسم نب ديزي ابيلا بستنملاو ءنملا يف ةيرق ىلإ ةبسن - ءاي يازف ةيتح ةانثم ءاب اهدعب ءارلاو ةلمهملا ءاحلاب

 يف ًاضيأ  يناعمسلا ركذمث .باتکلا ی ققحم يملعلا نمحرلا دبع خيشلا اذه طح لع هبنو - -رکذ ام رخآ ىلإ



(۳) 

(A) 

 هرکذ | اذكه لاقو يزل م « يترجلا ملم نب ديزي الإ بسنو « توقاي طبض اک (يِزَيْزِحْلا) - هباتك
 نأ دارأ اتوقاي لعلو يبراخم زیرحل اركذ يياعمسلل «باسنألاو باتک يف را لو .«لاک الا» يف الوكام نبا

 .مهولا يف عقوأ «يش همالک نم طقسف هیرخ ىلإ ميم نب ديزي ةبمن يف يناعمسلا لن ىلع هب

 نب دمحم يضاقلا اهنع لاقو ابیلا نیبوسنلا ضعب ركذو «برعلا ةريزج ةفص» يف ينادمهلا اهركذ زيزجو

 لئتق امر قبو : ةلحرم فصنب ءاعنص بونج يف رامذ ىلإ « ءاعنص نم ةجحم ا ةعراق ىلع ةرماع ةيرق : عوک ألا يلع

 ميدقلا مالا ةرُج يذ فالخم نم اهنأو يرجحلا اهركذ اک )م1۹4۸( ۱۳2۷ ةنس نبدلا ديمح يبجي مامألا

 زیزح ريهو هارق ىدحإ ىلإ مث فالخا اذه ىلإ بسن يترجلا ناکف .ناحنس دالبل

 هعمجو «داقنلا ٌظّْیللا ناکلا : : ةغللا يف ٌرْيِرَحْلا : نا مجعم» يف لاق - فضَو - لصألا يف - زیزحلا

 اهرکذ درو يمزاحلا اهركذ يلا الو .ًاصخلم اصخلم ىبتنا .برعلا دالب يف ةريثك مضاوم ي وهو رو نار

 .يهو ءرصن باتک يف
 رکذ يذلا هارأو ءةرصبلاب عضوم :بٍمْفاَضُم ربع زيزحلا : توقاب هنع لاق ةرصبلاب يذلا عضوملا ١

 بيلّصلاو ناّمّصلا ركذ دعب - ةرصبلا ىلإ قيرطلا فضي وهو ۲ ص - « برعلا دالب» باتک بحاص

 كل اهیف تويب هيفا دوس هل لاقي ءام طین ىتح زیرا يف يضمتف ءزيرحلا هل لاقي ارث ولت من : لاق

 ةدتملا ةبلصلا ضرألا زيزحلاو فورعَم ناوفسو . . مننا لفأ وأ موي ضي ةرصبلاو َناَوَفس نيبو ؛ دعسو ةّيضِإ

 .ةرصبلا برق ىلإ هدعیو هلبق
 نب رم نب ممت يتب رايد عم ةطلتخم « ةقرفتم ءالؤاه رایدو ذأ نب ةَ رايد يف عضوم : : ةّبص ٌريِزَح - ۲

 نوكي دقو مصقلا يفو «هقرشو ریدس ي (قيوط) ةماعلا ضراع لبج يلب ام ارغو ءاّتهدلا قرش يف 8

 .ٍناَّمَصلا يف مهزيزح
 ! - دحاو عضوم ىلع ال - عض ناوم ىلع قلطي برف م | نر هظيو . بلك ابد يف بول ری - ۳

 ۷ هدروآ مح نم مهفي یک ةرصبلا برقب بأوح ا زیزح 59 نأ دعبتسأ الو - عيس ولا يداولا ةغللا يف هانعم

 ةريثك يهو «ةرصبلا برق ىلإ لصتت بلک دالبو .لمجلا ةعقول  اهنع' هللا يضر - ةشئاع ريسم نع ريرج

 ةقطنملا مسق «يفارخحلا مجعملا» يف مسالا اذه رظناو (لوزحلا) مساب نآلا فرعتو  ٍنْرَح عمج - نوزحلا

 .بلک زيزحو ءبأوحلا ز زبزَح نيب قرف اتوقای نأ ىلع  ةكلمملا ناشر ةيقرشلا
 باتک ةطوطخ يف اک (ةّينَص) باوصلاو  يمزاحلا باتك يطوطخم يف درو اذك - ةّئيِفَص زیزخ - 4

 بعمل يلي ام ثاءّدلا قوفو) : لاق ۷ ص - «برعلا دالب» باتك يف اهلبقو «نادلبلا مجعم» يو هرصن

 داو الا يدارو .ىهتنا (ةّيَفُص بضمع هل لاق رخ بضه ابو بسا ينبل ةءام بفصو ٠ :ةّيَمَص ُريِزَح

 ىنح ءلابشلا َبْوّض چو اش قرش ؛ةّيرض لاش ةكسم ةبرق برق نم هعورف دنت ,ًائيدحو ادق روهشم

  يسيرط مهدحاو - نسل ةرجم - نآلا قطني اذکو - الا يفو ؛ نابأ لبج يقرش لا يداوب ضيفي

 نأ نيثحابلا ضب ىريو .ةّمّرلا يداوب هعاّتجا برقب عقتو «يداولا مساب یمست ءٍوبَرَح نی ورع يب نم

 «هنمًابرغ ثادلا قوق عقب ؛روقصلا هيف یبرت ؛روهشم لبج يرسل ماب نآلا فرعُي ةيفص بضَه
 ىلإ لوصولا لبق ةئيدملا ىلإ سرلا نم ماعلا قيرطلا نم عاشق زيِزَح - ٌةيرخص ُضْرأ لبحلاب لصتمو
 .«يقارغجلا مجعلا» ماسقأ دحأ ب ٩۱۲/۹۵۴ ب «مصقلا د دالب» رظنا - ةّينايبتلا

 دهم ةقطنمب < هرس يب دالب يف يقت ةيدق ةيرق يهف يمزاحلا باتك ةطوطنع يف طخ ٌةدراولا هم ام

 عقد اطْبَض هباتک يف ةي مسا رطن طبض دقو . .راَسأ يب دالب ْنَع ةديعب (ايدق ميَلَس ينب ندعم) بهذلا

 1 سیل
 اهنکاس مایا نم :رمشولا يحاوت نم : - نیتلمهم نيءارو ةحوتفملا ةمجعملا ءاخلاب  ٍريرَح نع رْضَن لاق

 « يمزاحلا باتك يف درو ام ىلع رصتقا دقف « همالك ىلع مِلي مل «نادلبلا مجعم» بحاص نأ رهظبو .لکَع
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 اهنم قبي ل ىلوألا ةساركلا نأ الإ « ةحفص (۲۲۸) نع ةقرو (۱۱6) لصألا يف باتکلا
 نم (۱۰۵) نع (۲۱۱) لصألا نم ةيقابلا تاحفصلاف اذهو ةدحاو ةحفص ىوس
 تاحفصلا يف رهظب اك) حضاوو دبج طخلاو اًرطس (۲۷) ةحفصلا يف « قرولا
 . (ةروصلا

 برحوز اعر حر ماع اقدح سر را عید 4 یو تی الو .
 ا معما ماشهو هيف زر
 يي دج هئفيقر لوفن كل >ؤوايطمازه'
 0 رشا ةولحأو انما ابر یف الیاتیرلب مدد لس ارا هبیسشنب
 اور اعنالا هب تش اعف اس لوک نادا
 26 هب ایوب رش کریو عيبا روما هلل نا
 .. . رطخ 5 وع درب فام ماوس را
 فو مرز دو امربعرلو وراس رڪ

 ر ومو ماو عربخا اوهورسيسزبعو م اهوشرو رخ
 لفونو ماسر ز العر یز هكن ًاهوهمامإو میم | واهو
 میلان ادو امج اوج اس يلب جاروص دب رام برم قمر
 من اهم رر اور دمع ازسزئلزخاولوإز اكهز ورنا
 ۱ رز تاک اوهلتخ اد ترعو مال اکولمز ليج ها
 ۹ ۳ اوفلنخاو کاوش لار واچ رسید معو ھل ز خا ًاومورلا راو
 لا بسلا كأرياوفلتخاف مرا اليحلفوبر هل زخاو ہش خصر الا

 متر نخ اف و لبح البح بلطم اهل اخاورسر اصر عار علا

 ورش ری ا ا قا رک لاون اور رخوناو نرخ ر اہم ...
N:ورانو رىا و هيفا ص اعلا :نراف ۱  

 ی اد تح وک ورسم ر محرم هم مز درك
 ۱ هدر ل وسر متا ت یک فای تر مر دم

 TRA ریل ملی



 نبال ةريسلا نع اریثک لقتف « بسنلاو ةريسلا بتک تاهما ىلإ فلؤملا عجر

 باتکو « خیراتلا يف طابخ نب ةفيلخ باتکو < يومألا يزاغمو دعس نباو « قاحسا

 ريغو ىلا دبع نبال «باعيتسالا)و يربطلا خيراتو  بسنلا يف مالس نب مساقلا ديبع يلا

 ۹ ۱ ۱ ۱ . بتکلا نم كلاذ

 بم ماد ها دبع نب بعصم يا لر هه يف دمنعب رهو

 شیرف تاسنأ

 يو (۲ ٤۳ ص ۲ج يسافلل «نيغلا دقعلا» ي ًالوقن اذه قفولا باتک نع دجنو

 ۱ .37 ٠ . هراشتنا ىلع لدي ام « ةرخأتملا تافلولا نم

 « نييشرقلا ريهاشم نم مهريغو ةباحصلا نم ريثكل ةلوطم مجارت قفولا اک قو 0

 عوبطلا هزيل نم عضاوم ان ححصب ريبزلا نع هلقنو « راكب , ,نب ريبزلا باتك نع اهلقن

 , هلم ادوقفم لازب ال يذلا ءزجلا نع ةعفان تامولعمب اندع اك ۰ باتكلا نم

 ةعفانلا أ ةيحيراتلا عجارملا نم ريثعي «نييشرقلا < بسن ي .نييبتلا» باتك نإف .لاجالابو

 يملعلا عمجملا) ؛ هرشنب ماقا SUEY ةنس قارعلا 3 /نييبتلا» اب باک ی د دقو

 اهنأ رهظب نيتطوطخم ىلع دمتعا دقو «يملدلا فيان دمحم ذاتسألا قيفحتي (يارعلا

 ١ امهالوأ « لصوملا يف (ةماعلا فاقوألا ةبتكم) تاطوطع نم امهو «خسنلا اتثئيدح

 نع ةخوسنم هذه نأ لضافلا ققحا یربو A10 اهخس خيرات ةيناثلاو «خروت

 .لوألا

 .ةريثك ءاطخأ ةعوبطلا يف عقو «قيقحتلا ف ةيانغ نم ميركلا ققحملا هلذب ام عمو

 نم اهريغ ىلعو (ةيرصملا بتكلا راد) ةطوطخم ىلع عالطالا هل ىست ولو

 نيتطولخلا : ةحص مدع ىلإ عجرت يتلا ءاطخألا ضعب حيخصت نم نكمل «تاطوطخلا

 : . عبطلا . 5 الع لوع نيتللا

 هنأو ايف «نييبتلا» باتك ةيمهأو باسنألا نع ةملكب باتكلا ققحا ذاتسألا رص '

 .نييشرعلا مجارتب قلعتي ام نيمدقتملا بتك يف تدرو يلا طالغألا ٠ نم ًاريثك ححصي
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 .ةروهشم ةيخرات رداصم ىلع اهیف دمنعا یمدقلا ةمادق نبا فلّوملل ةمجرت دروآ مث

 .طوطحا يتخسن فصو

 ولخت ال يتلا يشاوحلا يف یلجتی هروکشم ٍهج لذب ىلع لديف باتکلا يف هلمع امآ
 نم باتکلاب ةلص هلام ىلع عالطا ةعس ىلع لدي ام اهنم باتکلا تاحفص نم ةحفص
 .اهريغو ةغللاو باسنألاو مجارتلا بتک

 نم ةماعلا سراهفلاف داصلا 1 - ةمدقلا ادع  ةحفص (4۳۵) ي باتکلا ءاجو

 ۵٩۲(. ص لا 111 ص)

 باتکلا اذه زاربا يف دهجلا اذه رب اب هدهج لذب لضافلا ققحنا نأ قحلاو
 , ةلسحل ةروصب

 (ةيرصملا بتكلا راد) ةطوطخم اهردصم تاظحالم ضعب ءادبإ نم عنمي ال اذهو
 عوضومب قلعتت شماوهلا يف تقحلا صوصن ةفاضإب قلعتي ام ام تاظحالم يهو هر ۴ تام 2005 1

 ةفاضإ نم وأ «فلؤملا عضو نم يه له هنم مهفي ام شماوحل وها كلت يف سيلو «باتكلا

 .ءاملعلا دحأ

 ملاع وهو « يطايمدلا نمولا درع هلعلو ‹(نمؤملا دبع) مسا ١ اهادحإ رجخآ يف نأ ا

 .باسنالا بتكب ةيانع هل ليلج

 تقولا يف يهو «باتکلا عوضومب اهتلصل اهتميق اه تافاضإلا كلت نأ كش الو

 .راكب نب ريبزلا باتكك ادوقفم اهضعب حبصأ رداصم نع ةلوقنم هسفن

 .صنلا قيقحتب لصتت يلا تاظحاللا ركذ دعب اهدرفأس تافاضإللا هذهو

 ناو صوصنلا قايس يف رثؤي ال ام اهنم كرتأو ًاحبحص هارأ ام اهم ركذأ انأ اهو
 يتلا ةطوطخلا يف درو ام لك ةحص نم نيقي ىلع تسل يننأل تعوطلا ي درو ام فلاخ

 الإ ركذأ نلف اذهلو «ةفّرحم ىرخأو ةفحصم تالك عوقو يل حضتا لب اهيلع تلوع
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 .هتحص لا بيَمْطَأ ام

 (1۷ ص) ىلإ باتكلا لوأ نم (ةيرصملا بتکلا راد) ةطوطخم صقن نأ ظحالیو
 3 ۳9 هللا لوسر دالوأ ىلع مالكلا ف (بعصم لاق) :فلؤملا لوق دنع ةعوبطلا نم

 .ةيرصملا ةخسنلا نم دوقفم كلاذ لبق اف

 : تاظحاللا يه اهو

 .(يدع نب ةنانك همع نبا عم اّثعبف) :59 ص -۱
 وه صاعلا ابأ ّنأل (يِدع نب ةنانك همع نبا نبا عم) : ةطوطخملا يف اك باوصلاو

 همع نبا سيلو ‹صاعلا يبا مع نبا نبا وهف ‹ يدع نبا وه ةنانكو 2( يدع هنباو ةعيبر

 .بيرقلا

 .(ءامدلا تقارهأو تقلأف) :59 ص -۲
 .(ءامدلا تفارهأو اهنُطَب اد تقلاف) : باوصلاو

 .اهنطب يف يذلا اهنينج وه یقلملاو

 .(ةيقر ضرع) ۷۰ :ص -۳

 .(ر ضرمي) : باوصلاو
 .( ل ينلا يناطعأ ام لوأف) :۷۱ص - 4
 .( هلع يبلا اناطعأ ام لواف) :ةطوطخملا ينو

 .ةوسن نهو موثلك مانع نَّمَع ثدحتت اهنأل

 .(اهتشحف ةبطر دئارجب تعدف) :۷۲ ص - ه

 تدرو ةملكلا هذه نأ ىلإ ققحا راشأو « باوصلا وه اذهو (اهُنَنَحَف) : ةطوطخملا يف

 قوف ام ودبيف ةراتسلا عفرت شعنلا قوف عضوتل تينح دئارجلاف .هيتطصوطخم ىدحإ يف
 .ةمطاف تدارآ ام اذهو شعنلا قوف احضاو تيملا مسج زربي الثل ءاعفترم شعنلا

 .(تباث نب اديز) :۷۳ ص 5



 اذه يف فلألا تابثإب نولهاستی نومدقتلا خاسنلاو (تباث نب دیز) : ةطوطخا ينو
 . . عضولا

 . (لئاسرلا ةياتك ىلع) ۷ ص ۷

 ف كلاذک وهو سرا باتک) نيتطوطخم يف ام نأ ىلإ لضافلا ققحم ا راشأو
 .صنلا رييغت ىرأ ال اذفو .ةحصلا نم هجو هلو ؛(بتكلا راد) ةطوطخم

 .(يرهزلا مقرألا نب هللادبع) :ًاضيأ ةحفصلا هذه ينو
 ةرهز نب فانم دبع نب بيهو نب ثوخي دبع نب مقرا نب هللادبع) ةطوطخلا فو

 ۱ ا .(يصق نب
 بش نب ورْمَع ركذ)' :اهسفن ةحفصلا ينو
 .فورعلل ملاعلا (ةبش نب رمع) : باوصلاو
 | .(لوس نب بيبح نب ريجح) :۷ ص 4
 .(رماع نب ةءاوس نب بيبح نب باكر نب ریجح) :ةطوطخملا يف اك باوصلاو
 . (طساق نب رفلا نب بيلك نب بدنج) :ًاضيأ ةحفصلا هذه ينو
 :(طساق نب رفلا نم «بيلك نب بدنج) :باوصلاو

 .نيعضوم ي (هحرجأف) :۷۷ ص ۰

 .(هجرخأف) : باوصلاو

 .(هقنع يف هاوادو) :اهسفن ةحفصلا ينو

 .(هقنع يف هارو : باوصلاو
 .(اهتوشر اهوطعاو اهوتأف) :۷۸ ص ۰

 .(اهتوشر اهوطعأو رب ٍمرت) : ةطوطخم ا ينو
  .(لبالا نم ةرشع تجرغأ) :ةحفصلا هذه يلو
 .(لبالا نم ٌرْشَع تجرخأ) : باوصلاو
 .(هللادبع ىلع عقوف) :ةحفصلا هذه فو

 (هللادبع ىلع جرخف) : ةطوطحما ينو
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 .(ةئم لبإلا تغلب ىتح ارشع ديزي لزي ملف) :ةحفصلا هذه ينو
 ۱ .خلا .. (یتح ارشع ارشع ديزي لزي ملف) : ةطوطحا یو

 .. (حوزتو شیپ هللا لوسر دهعىلع الجر ناکق ثراحلا امأف) :۸۰ ص ۱

 ۱ .خلا
 ملسأو لل هللا لوسر دهع ىلع الجر ناكف لفون نب ثراحلا امأف) : ةطوطخما يو

 .خلا .. (جوزتو هيم هللا لوسر دهع ىلع لفون هيبأ مالسإ دنع

 .(ةيواعم اهجوزی نأ يشحخو اهجوزی نأ هاصوأ) ۱ ص ۲

 .(ةیواعم اهجوزتب نأ يشحو اهجوزتي نأ هاصوأ) : ةطوطخلا يو

 .(يلع نب نيسحلاو) : مَع هللا لوسرب هبشي نم ركذ يف اهسفن ةحفصلا ينو

 ۱ .(يلع نب نسحلاو) :ةطوطحا فو

 .(یمالسلا هل ىقبي ال ءرملا) :۸۲ ص -۳

 .(یمالسلا هل ىقبت ال ءرملا) : ةطوطخلا ينو
 .خلا .. (سابعلا نب لضفلا نيذه اننيب انثعب ول) :ةحفصلا هذه ييو

 .خلا .. (سابع نب لضفلل «نيذه انينبا انثعب ول) : ةطوطحا ينو

 .(لاحلا كلت ىلع اهءاجف) :ةحفصلا هذه ينو
 .(لاحلا كلت ىلع يلع اهءاجف) : ةطوطخما يفو

 ۱ .(ةعيبر نبا مدر :ةحفصلا هذه ينو

 .هنبا لوتقلا ْنأل ةعيبرل مدلاف الحم اهتفاضال ىرأ الو « ققحلا اهفاضأ (نبا) ةملكو

 .(ناردصت ام اجرخا) ::۸۳ ص 4

 ..باوصلا اهلعلو .(ناروصت ام اجرخا) :ةطوطحا ينو
 .(عساو نب نابح تحت) :ةحفصلا هذه یو

 .(ذقنم نب رابج) ققحا يطوطخم ىدحإ يو

 مقر «ةباصالا» يف اك باوصلا وهو .(ذقنم نب نابح) : بتکلا راد ةطوطخم ينو
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 : 2 وا
 لاس الغ رزلمو نا

 یالسا فر اوم ا او وام

 يف درو امث مهفي اك هنع يوري هديفح وهف عساو نب نابح امأ )١6685( ةمجرتلا

 .(ةباص الا»

 .(كمع نبا اذه ناغع لاقف) :۸6 ص ٥

 نيح يلع لمع دوصقلا ذإ باوصلا وهو .(كمع نبا لمع اذه) : ةطوطحا يو
 .ةأرملل ثاريملاب ىتفأ

 .(ءافلا حرب دقف) :ةحفصلا هذه يو

 .باوصلا وهو .(ءافحلا حرب دقف) :ةطوطخملا يو
 ةيشاحلا يف اذكو (جرعلاو ایفسلا نيب) :ًاضيأ ةحفصلا ينو
 ىلإ ةكم قيرط يف روهشم عضوم وهو - فاقلاب - - (جرعلاو ءايقسلا نيب) : باوصلاو

 .- ةكرب عمج - نر مأ) مس اب نالا فرعيو ةنيدملا
 .( هلع هللا لوسر يدي نيب مويلا نتبئال هللاو) 0 ص اس5

 يه اهنأ رهظیو «خلا .. (مویلا ٌنيلبأل) ققحنا يتطوطخم ىدحإ يف اك : ةطوطخما ينو
 .تاوصلا

 .(هنم جرخي نم رخآو) :ةحفصلا هذه يفو
 .(هلعن كارش هفرط زواجي الر :ةدایز : ةطوطحا يو

 .(يليل بابو تقرا) :۸ ص -۷

 .(يليل تابو ُتْقرَأ) : ةطوطخلا ينو
 .(تحضاو) :ةحفصلا هذه ييو

 .(تحضأف) يهو

 .(انب داكت) يهو .(انب داكي) :اهيفو
 .(ةئيطخب فلسأ مل يناف) :اهيفو

 .(ةئيطخم فتا مل ينإف) :ةطوطخملا ينو >7
 بيرلا لهأ مه :لاقی «بيعلاب خطلتلا ,كيرحتلاب فطنتلا) :شماهلا ينو

 اذإ ءيشلا فطنو هريغ هفطنأو «ةبيرب مهنا اذإ رسكلاب لجرلا فطت دقو ءفّطّنلاو
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 ۱ .(دسف

 .(اهوق نم قح اهفیعضل) :۸۷ ص -۸
 .(ابیوق نم هقح :اهفيعضل) ةطوطحا يو
 .(درف هيبأ دعب دجومب) :ةحفصلا هذه ينو
 .(درف هيخأ دعب ردجومب) :ةطوطخملا يو
 .(ىدارف يأ دحوم دحوم اولخد) : شماملا ينو

 .هبلطم يف ًادمحم تبلط) :۸۸ ص 48

 . (هناظم يف ًادمحم تبلط) :ةطوطخملا يفو

 .(ةرجشلا كلت ىرت ۱ لاق ؟ يعخآ نبا اب ةبالا امو) :اهسفن ةحفصلا هذه يفو
 نأ حا عيطتسي ال ًائيش كير : لاق ؟يحآ نبا اي ةيآلا امو : لاق) : ةطوطحملا يفو

 .خلا .. (ةرجشلا كلت ىرت :لاق -«هينراف :لاق هکیرب

 .خلا .. (هللا لوسر اعدف) :اهسفن ةحفصلا يفو
 .خلا .(هللا لوسر اعدف : لاف) : ةطوطحلا يو

 .(ينعبتا هلدنع مع اي) :۸۹ ص -۶۰

 .(ينعبتا كدهع مع ابر :ةطوطحا ينو

 .(همیلست ديري هنورت امر :ةحفصلا هذه يو
 .خلا ... (هملسي نأ ديري هنورتأ ؟ديري هنورت ام) : ةطوطحملا يو

 .خلا ... (متنک ول مارحلا تيبلا اذه بزو) :ةحفصلا هذه يفو
 .خلا ... (متنک ول مارحلا دلبلاو مارحلا تيبلا اذه برو) :ةطوطحا ييو
 .(سانلا رایخ ملعب) : ةحفصلا هذه يو

 .(سانلا رایت ملت : ةطوطخملا فو

 .(یسومک بنر :ةحفصلا هذه يو

 .خلا .. (ىسومل ٌريزو) :ةطوطخملا ينو |

 رساجلا دمح (ةلص مالكلل)
۱ ۱۱۱۳ 



 روکلاو بارلا
 عيضاوم ا س( وحامو

 [۸۸۷/۸۸۰ ص ۱۷ س «برعلا» رظنا] :

 ()«نادلبلا مجعم» يف ءاج

 :يرماعلا ةعيبر نب ديبل رعش يف رعاشلا يدعسلا ةتابن نبا طخ تأرقو
 طئاغ وه .رثكأ مضلاو هلوأ رسكب

 نم مهفالحأ ىلعو ليفطلا نب

 . اهجاهو ' حاورلا .يف. رجه یتح
 ۶ رو ۵ رم ما

 ' رماع ةمورا تعنم ورم ينإ

 كم دع

 هلبقو ُباَمَّشلاو يوح 'اهم

 :ليفطلا نب

 انل امايأ
 # لو

 يوح اهم

 ب رماع لاقو

 ارئامؤ
 د 1

 افّصلابو ةباهذلاو

 4 ع <
 دعنو

 . ۲3 اب ۳
 :* يدعحا ةغبانلا لاقو

 هايم نأ نهاتأ

 . 0 يبالكلا ۳ داود وبآ لاقو

  باتکلا ِناَوْنُعَك ٌلَلَط نمی

 : (9 اضيأ يدعحا ةغبانلا لاقو
 و £ 7 ی

 هلما أ روکلا باهذف

 مهکردب ا لبق ييوق زاد
1114 

 را نم

 باهذلا

 .ةدحوم اب هرخآو .هلوأ مضب : باهذلا : هلوق

 : باهذلا

 رماع هيف مهیلع راغآ ؛بمک نب ثراحلا يب

 و رس و هرم اسم
 مولظملا  هقح عملا . بَل

 ۶ و 4

 موضح يلع ٠ تقنح دقو يمّيض

 ميرك َناَحرْحر ةقربب موي

 اًراَصُمألاو وب دبت املق

 اًراسف كاد دج دهم مويا



 اذهو « لعب اف هحضونسو ءنآلا نر یةیص 2 هیست يهو مو يداعجلاك رگ

 .ةينر لبج روکلا نيبو هنیب قرفو هركذ وهف هر رماع روک ينادمه ا هاعد ام وه روکلا

 : © كردم نب سوا لاق

 يرث موس يبن ها

 مع منسالاو تاللا ميت يموقو ةشيبو > ناضريلاو ةلابت

 تر يت نأ اواو اون مريد نع میش انلزأ فر ۱ : 9 ىدعجلا ةغباتلا لاقو
 اهانع يتلا يه «هددصب نحن يذلا اذه روكلاو لگو ةينز لبجر راوک الا هذه لعلو

 : لاق نيح يدعجلا

00:5 ۳ 92 
 الحج دئاوز اَذ ًاَشْيَج ةشيبو لاو يسلاو راز الا نم انّيلج

 ةارسلا ةيدوأ لفاسأ يف مهوزنو «رماع ينب هموق كاسامت مای يدعجلا كلاذ لاق دقو .

 اهقرفت لبق ةرثكو ةوق نم .ةليبقلا هذه امل فورعم وه اکو .دجن ةيلاع يفو اضوح امو ةيقرشلا
 ۱ .ةيمالسالا تاحوتفلا مايأ

 : 9 يلاللا روت نب دیمح لاق

 رماع ِرْهَّدلا لو" يف رماع إو َةَبْيِخَر انيلع انایند َيلاَيَل
 مهر رع

 ضعب بطاخ نيخ همت رماع رک ىنع ةف ةشيب ناكس نم وهو لوس ریمل لعلو
 : لاق روکلا اذه ىلإ جلف ةيانج ىنج ذقو هموق

 مِقاَرَألا دوس نبات روگلا نم ةلاذقب اب قاش لخت نم

 میس نم ءالؤاه هناکسل ةبسن .«ريمع لآوأ (ةهیرب) روکب - مویلا فرعي روکلا اذه

 وهو «ًابيرقت اليك ٩۸ يلاوحم يبرغلا لاهشلا ةيحان ةشيب ةنيدم نم روكلا عقب بو «ةيئر

 .ةديبأ نيب مقاولا مضولا يف ةيئر يداو نوکی انيح «بونجلا نم ةينر يداو ةفض ىلع

 ةيلبج لسالس نع ةرابع وهو .لاله ىنب رح نم يبرغلا يبونجلا فرطلا يف ةلاّبتو

 روکلا نيبو اهنيب لصف « ةميظع ءارمح كأ هدادتما ثيح ابونج هنم ردبيو «ةميظع
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 .ریوکلاو روکلا : لاقیف .روک ریغصت ري وكلاب ةمک الا ىمستو ءءامبلا عير ىعدي عبر

 ؛يداولا نم روكذملا هعضوم يف ييرغلا بونجلا ةبحان ةينر لبج روكلا نم عّمي وهو
 نب دمحم موحرملا ىلع رمألا هبتشا دقو .ًايرقت اليك ۵ ةفاسم ةينر لبج نع دعبيو
 1١ (ةيرب) مه لاقي عيبس نم لئابقل ةينر لبج ر روكلا نأ ركذ انيح انیح 29 دیهلب نب هللادبع
 لاقي ليخن هيف :لاقو ء(ةهيرب) نيبو روكزلا (۱۷ ةينر لهأ عيبس نيب بورح تناك هيفو
 ةيرغلا ةيحانلا نم ةينر ىلع لطب لبج بر لبج روكلا يا ركذو داع م «حلمألا اه

 هانركذ ام وه ةبيرب روك نإ :لوقنو .عيبس نم ةعماجنا لبج هيمسي نم هيفو ؛ ةيبونجل-ا
 روكلا وه حلمألا لخن هيفو بورحلا تماق هفو دهيلب نبا هركذ رثكأ يذلا. ناو. ًاقباس

 بونجلا | ىلإ لامشلا نم دتمت ةميظع ةيلبج ةلسلس وهو ءأبرغ هنم عقب حلمألاو قیر لبج
 هتیاهنو « عْيَضُب لبج ًابرغ هلياقيو ؛لاثأ روك عقي ةيبرغلا ةيلامشلا هيا .يو اليك ۷۰

 ةياهم يلي اه ةلمرلا فقح .يف ةيلهاجلا عقنمو 0 ” «نارجنح دوقن يام لباقت ةيبونجلا

 لك لويس .يهنت ت يو «لمرلا يلب ام ءروكلا ةياه يف عقت رثب . ةيلهاجلاو .لبجلا
 :ةينآلا باعشلاو ةبدوألا

 : َناَدَححو (يواحلا) - يوح

 نم نأ ب يواحلاف مرز قرش ةمق ةعقاولا ريمع لآ ةداوس نافنتكي نايداولا ناذهو

 اوج مث نم اش اهمظعم فلخي ىتح ارش هجتي م «ًابونج ةردحنملا اهباعش يتلت
 نادخو نادعرب ین ىتح ًابرغ اهلك هنم تحبصأ دقو ءًامامت ًالاش ًاهجتم هليسم
 لامثل لا نم ةداوسلا ايذاحم بهذيو ًاهلبقتسيو «الاش ةهجتلا ةداوسلا باعش نم ردحني
 ًايداو ناحبصیف ةيئر نم ةشيب ىلإ ةماعلا قيرطلا ىلع (ةاصحلا) دنع يواحلاب يثتلي ىتح
 ليس لبقتسي ًاضيأ قلا اك روك دما عقل يف بصیو «بوقرعلا عطقب ىتح بهذي
 ردحنب يذلا .«هايلا يداو لويس اضيأ وه البقتسم برغلا نم یی يذلا لس يداو
 ةياپمو نارجْنح دوفن نيب ام عقتملا ي ةيدوألا هذه تلتف «قرشلا ةهج ةبسرب ر روک نم

 ىتح لبجلاو' لامرلا نيب ام بهذت اهناف عقنلا ىلع ةيدوألا كلت لويس تداز او ,روكلا

 يونج لامثلا نم نارجنح ةلمر فقح يف عقت ةقرب يهو (َناَّمَحْلا» تايابن يف بصت
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 .ةنیدلا سفن نم دهاشتو ًاليك ٠١ دعب ىلع َةينَر ةنيدم

 ضرألا نم ضفخنم وه - هلوأ رسکب - مويلا فورعم وه اك باهذلا نإ : لوقنو
 نم ياب هليسو . . مهنم ةرغ ي لاس اذا سانلا هلیس فخأي < « مظع ز داو هلصأ يو ع عساو

 وحن ههاحتا ذحأب رفحلا لاج نم برقي امدنعو ةليوط تافاسم ًاقرش بهذيو « برغلا

 عقاولا (نالیقع) دروم نم برغلا يف فورعملا ةشيب يداو ىرحم يف بصي ىتح «بونجلا
 .ةشيب يداو نطب يف

 ىلع ةعقاولا  ريمُع لآ روك روكلا لابج نم اهمها يتب باهذلا يداو عورفو

 یوحآ عورف هلو يبرغلا لامثلا ةهج باهذلا طئاغ نمو «بونج نم هر يداو ةفض

 لبجو دسألا لابج لثم + ينرغلا بونجلاو | بوتجلا نم روکلا لابج لباقت لابج نم يأت

 (ةيراذمورو (يلمبلا)و (يمثهدلا) عورفلا هذه يأت روكلا لابج نف .هَعْدَّص
 داغ ةيدابلل هايم كلاد لک يفو باعشلا نم كلاذ ريغو (ةّيرطملا)و (ةعجش)و

 ةعدص لبج نمو (ةاشّرلا)و (ىمحلا) يداو نم لك ياب دسألا لابج نمو ءةثيدحو

 .باعشلا نم كلاذ ريغو (براخ)و (ةجعنلا)و 00 (حاورق) يداو ياب

 برا نم ىرخألاو .يرغلا لامشلا نم ةيتآلا ةروكذملا دفاورلا عيمج يقتلت مث

 ةمئادلا هعبانمو لوألا هلصأ يهو باهذلا طئاغ يف ردحنتو يبرغلا

 .برقأ ةريخألا ىلإ وهو ةشيب ىلإ ةيْنَر نم رفاسملا قیرط .هعطقي باهّذلاو
 كلاذو .اههتيحان يف اهيمسا نرقي ام ًاريثكو «ديعب ربغ لامشلا ةهج هنم عقب يواحلاو

 ًاضايرو ًاباعش اهرثكأو ةيوعرلا قطانملا لضفأ نم ةقطنم يف ناعقي امو اهضعب نم اههرقل

 كانهف «ةشيب يف هتيابن ىتح ًاليك ١40 نم رثكأ قرشلا وحن باهّذلا تو «يعارمو
 يف ناعقی امهالکو (رفحلا)و (نسا) : اهو مهرابخأو نيمدقتملا راعشأ يف ركذ اهل ناعضوم
 .ةبنر يلب ام ةيلاشلا ةفضلا ىلع يناثلاو « باهذلا نطب 5 عمي لوالاق «باهذلا طسو

 . © :يدعجلا ةغبانلا لاق .

 لّبَجلاف قاف تانانخف نسا ىلعأف ديمسافم
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 : ٩ ينالجعلا لبقم نب يبا نبا مک لاقو

 نم عاقلا نطَبِب نويعلا كنع تعجه ام دعب هو مهد كئراز

 طنوت لبج وهو (نونس وبآ) مساب مویلا فرعی ام وه انه هرکذ دراولا سا لعلو
 هولعت رمح ماكأ هيف قرشلا ىلإ برغلا نم دتمي «باهذلا نطب يف عقب < جلا

 . هعضوم يف هطيحتو «لامرلا

 طسوتب وهف هعضو نم ربكأ لبجلا اذه ةرهش «قریأ هبسحي دعبلا ىلع هل دهاشلاو
 .مدقلا ذنم ةيعييسلاو 00 يا نی حل هنإ : لاقی ًاضيأ وهو ةديجلا يعارلا

 000 .راصتخالل اهانکرت رابخأ هيفو

 .مويلا فرعي اك رفجلا وأ ءافجلا وهف : يناثلا عضولا امأ

 : ۳ کلا نب ب كیسلا لاق

 سا '

 ٍرَمُج زا هنیب نيب آب ذلو قب ذب منخی
 ۱ : يماعلا رعاشلا لاقو

 يحمل ام .ةرفاو  مامج ىَقْلَت ْكيِئاوُمُب باهذلا .رفج راو اب

 يحارن نم ام دارولا اورتک "ناو ۱ كيفشت مودلا میاد يللا ةلقعلا

 ةفض ىلع عقتو ةيلاع ةريثك سوژر اف «ةلخادتم «رمح لابج رفجلا نإ :لوقنو

 ةيداع رثب لامشلا نم رفحلا عاق يو سلا باضه لامشلا نم اهلباقيو «باهذلا يداو
 ةعساو «ةبذع ءالا ةريثك يهو فیلبیقلا تيمسو ةيضاملا تاونسلا يف تدجو «ةميدق

 يف يساورلا داود يبأ رعش يف اهركذ دراولا .(ءامرخملا) مساب ًايدق فرعي ام اهلعلو «رعقلا

 حيرلا فّ مایل جحذمب مهتعقو
 u o و 1 2 مها ےس

 “اش يميفلا لودو مهماوس میم ءامرخلاب 3 انانا

 يف حیرلا فيف مای اهرکذ درو يتلا عضاولا طسوتب عضو كانه :فیفلا رک ذبو

 ىلع يه عضاوملاو «حيرلا فيف فیرحت هلعلو «حبرُم مزحب فرعیو ماع يني راعشآ
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 ييلاثأ ىَروَك «بوقرعلا «فیفلا «يَوُح «باهّذلا : لامثلا ىلإ بونجلا نم بیل
 .عیضتو

 : لاق ةكم يف مَع لوسرلا ثعب دقو حیرلا فّیف ةعقو تناك ۲۳ :ةديبع وبآ لاق

 نب "۲ نیصحلا مش عمجف ةريثک راتوأاب بعك نب ثراحلا ينب بلطت "'”رماع ونب تناك
 يفعجو ثراحلا ينب يف لبقأو « ٍجِحَدم لئابق نم هعبتي نمب وزغي ناكو « فرا ديزي
 نارهش جرخف « مث لئابقب اوناعتساو یهو ءادصو دارو ةريثعلا دعس لئابقو دیو
 نوعجتنم مهو «رماع ينب نوديري اولبقأو "كردم نب سنأ مهيلع بلكأو سهانو

 نب رماع ىلإ اهلکر ماع ونب تعمتجاف «يرارذلاو ءاسنلا جد عمو ۲۳ (حیرلا فيف)
 .دحأ مهنم اهدهشي مل رماع نب لاله.ونب ادع ام ©47ليفطلا

 لتقلا عرسأو «لاتقلا مهنوداغي مایآ ةثالث ًاديدش ًالاتق اولتتقاف موقلا ىقتلاف : لاق

 0 ا 00 ۱ ۳۳ لینا نب رماع لاق
 دلجلا اهي موی عاَقْلاب | اهلك ورجو بعک نم يحلاو

 ود اهويخ نادَملا ٌدْبَع یار دقو نيصحلا یو موي روکلاب

 - يركبلا مجعم رظنا - لا روك :انه روکلا

 روعألا نب ليمصلا هاخآ يثرب ۷ ۰ : يابضلا روعألا نب سوآ نشوجلا ود لاقو

 0 ش ز: لاق «لاثأ يف بیصآ دقو يبابضلا

 و ۵ رم
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 الجو ًافئاخ.. یتساو ءاقللا دعب هب حارب ل یا روکب یّسنَأ

 : ۲٩ يباززلا داود وبأ لاقو

 بج هلأ ۱ e E جا مگ او

 ملغ نیو نم رت شر  مهراید 5 3 و ًابوُعش اوقاس

 0 ٠ :ًاضيأ لاقو

 ۳۹ نمو 5 1 9 7 ف و لر طسو ید رباحب ۳
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 مستقم ريغ اضیرع ابرضو انعط مهتمینغ تراص دقو اولوت  یتح ما مپ ۰ ۳ ۰ و و 8 ماس ۳

 : ۲۳۷ ليفطلا نب , رماع لاقو

 8 هر ل ل هر همر سام و
 لئاو نب ركب لثم يف اهبلكاو اهلك ةضيرعلا نارهشب انوتا

 :اضیا لاقو

 ابتلا یدخب لم الإ نحل لو يجذب ِنوُلِدْعَي يح منخو
 .مکح نم نطب :۶اح دارم ربا

 .نالبج عیضیو لاثأ روك

 .اهضعب نم ایهیرقل ًادحاو ًاعضوم ناربتعي ۲٩ بوقرعلاو رشجألا بضه
 تلاز ام  ةميدقلا راعشألا كلت يف اهركذ درو يتلا مضاولا عيمج نإ :لوقنو

 درو ام ضعبل ييرقت روصم ىلع كلاذ حضون دقو «ءامألا كلتب مويا ی فر
 .اذه انعوضومب ةلص ال لابجو باعشو ةيدوأ نم ًاقباس هركذ

 يرش ةعقاولا مع لآ ةداوس نم هعورف يأت داو وهو « يواحلاب فرعيو :يوح
 لاشلا ةهج لا جرني مث «لاعغلا نم باهذلا يداو ًايذاحم ًاقرش ردحني مث ؛ ؛ مهروك

 لک فلخي ىتح ًالاهثش بهذيو ءماعنلا ادب ىّمسُت باضه نم برقي امدنع امام

 دق:نوكي اذبمو « تاعفترملا كلت نيب ًاعساو اف اکلاس «هتقطنم يف ماكآلاو شوشحلا
 ایدوأو اهیاعش لک ًالبقتسم «اقرش اهم وهو «ًابرغ هنم ةداوسلاو شوشحلا مظعم ىَوَح
 قرشلا ىلإ برغلا نم نا اوب ينتاب ًالامث هجورخ دنعو .قرشلا ةهج اهنم ةلزانلا
 ةاص ةفورعملا ةاصحل اصحل | برق نايقتلي م « ناد يداو وه ءهترهش يف يواحلا لئاع

 تست « حارب ة ةثمد ' ضرأ ي غرفي لقرش بهذي ادحاو ًايداو ناحبصي م نا

 لاغثلا ههج اضرا جرعنب هناف فثمرلا قربأ ىلإ يداولا اذه لصي امدنعو ترا

 یتح بهذي مت ؛ هباضهو مرشح لبج قرش يللا بوقرع عطقي ىتح بهذبو ( يرشلا
 اذا ! حيرلا فيفو «لامشلا نم نارجح دوف ةياهن فقح يف (ةيلهاجلا عمم يف هلیس يبني

 ًابونج «ةثمرلا قريا دنع يداولا جرعنم نم عقب حبرم مزحب مويلا فورعملا عضوملا وه ناك
 ىلع كلاذ لكو «برقلا دلع الا هنم مرشخ باضهو يللا بوقرعو « دیعب ريغ
 .ًابيزقت ليك ۸ ًايونج ةينر نم «ةشيب ىلا ةماعلا قيرطلا
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 .(باهذلا) ممر يومحلا توقاي (

 .(بنيلا) ممر «يرکبلل مجعتسا ام مجعم» (

 .(قافأ) مر ردصلا سفن (

 .(روكلا) مسر ردصملا سفن (

 ۲۸١. ص دييلب نبا قيقحت برعلا ةريزج ةفص (
 .(روكلا)و (جرت) ممر يركبلا (
 .رو نب ديمح ناويد (

 ..نوكلاب مسر «يركبلا مجعم» (
 £ ۰۳۱۱ ص دپلب نبا قيقحن «برعلا ةربزج ةفص» (

 يتلاو ةفورعملا ةيناندعلا ةيسيقلا ةعصعص نب رماع يب ةليبق نم ةددعتم نوطبل اباقب مه مومعلا ىلع عيبسو (۱۰)
 تاعابج اہم ترجاهف . ةيمالسالا تاحوتفلا ءانثأ ةرواحلا ر راطقألا ىلإ برعلا ة ةريزج هبش لئابق ةيقبك ترجاه

 نيب ءاوس مهنوطب نيب تئدح يتلا ةينر يف عيبس بورحو .اهريغو ايقيرفأ لاهشو رصمو ماشلاو یارعلا ىلإ ةريثك
 فو ةليوط بورح تئدخ ًالعف هذه رخآلا لع مهدحأ ةدعاسم وأ ةر نيب وأ .ن نييروكزلا نيب وأ ةبيريو روكزلا

 .نالیسع .قيرطلا ريدغ .ةوذغتلا ءنارثغ قتلا ٠ . حلمألا موي يه ةفورعم مايأ
 ىلع يفقت نأ تداك ىتح « بابسألا فال موقت بورح لا هذهو ءاهرخآو اهمظعأ ريخالا اذه نوكي دقو

 ىلع بورحلا كلت تناكف مهتليسو ناك ماقتنالا بحو ةضيغبلا ةيبصعلا نایفط لعلو مات ءاضق نوطبلا ضعب
 رفعج ونب - رماع ينب اعرف لتتقا اك اولتتقا مهلعلو ةدحاو لوصأ ىلإ مهئاتناو مهيسن ةدحوب مهروعش نم مغرلا
 رفعج يب نيب تانک ۵۳۳ ص هضلاقتلا» يدسألا ءايض نبا ببسب - بالك نب ركب يأ ونبو بالك نب
 ريثألا نبا - ءيط نوطب نيب داسفلا برحكو ۰٩۳۷ ص - ردصلا سفن بالك نب بايضلاو نب
۳۸۸/۱ 

 يلع دالوا مهل لاقيو روکزل وطب مه دالوأ لاقب او . طقف ن ةعبرأ ( ةيعاشملا فلافلا تلدانصلا تلحاکلا ریمع لآوأ 2 ةبيري (05)
 مه ءالزاهو «نارزولا «حوللا تاساشلا نيغارملا تعماحا دمحم لآ قدونلا ةنعارفلا مه نوطب ةينام مهر

 ينب نم من لقب نكسي ةبورلا نطب كانهو ا ةعباتلا ىرقلاو نر ةئيدم ةدعاق ةضيورلاو ةضورلا ناكس

 .رماع نب لاله
 .۷۰۵ ص ۷س «برعلاه ةلحم رظنا (۱۲)

 : يماعلا رعاشلا : لاق (۱۳)
 و ۱ 1 ۰ و 2
 حاورق ءارو مک لزنسم موی ةريدلا لم انو مکلبق

 (ةنانح) ممر يركيلا مجعم (14)
 .يدعفا رعش يف دوصقلا وه نوکی دق ام انه حضونو

 ةدلب يبرغ بونج عقت باضه يهو - ةلمهلا نيعلاب - دیماملا فرعتو دیماعم فیحصت : : دیماغم ١

 000 .ديونجلا نم ةشيپ يداو ةفض ىلع ةنينجلا
 .فورعم باهذلا نطب يف عقب لبج نونس وبا فرعیو نسا -۲
 ةليق يف می و رجحلاب ةيوطم ةيداع رثب اهفوج يف «قرب ةعومجم نهو تانينحلا يهو نانانح -۲

 اا ةر کا بوقرع نع دعبتو «بونحلا نم نارجنح دوفن .ةياہن لباقم مقتو «ةينر لهأ ميس نم ةعماجلا

 .قرشلا بونجلا ةيحان ًابيرقت
 نم قرشلا ىلإ برغلا نم ةشيبيداو ةفض ىلع ةلخادتم ءادوس ةّمح يهو - طقو وه نوک دق قوأ - 4

 لئابق ضعب هکلتغ جريود مساب فرعی ءام دروم ةشيب يداو نطب يف ًابونج ابنم برغلابو «باهذلا جرعنم
 ةشس

۱11 



 ةداوسلا نم ردحتت باعش ةعرمج يهو - لابجلا عم میکاپ يهو ءاح لاب - لیلا - دصقب هلعلو لیلا -

 ةشيب يداو ىرحي يف بصي دق اهضعبو قرشلا ةهج ةيزاوتم الويس بهذتو :الامث يواحلا جرعنم يرش را
 .ةينر بونج ةفورعلا عضاولا بصخأ 5 عقت يهد العم ةدشارلاک

 .كلت ةدشارلا 9 0 نب ةبوت ةصقو «يناغألا» باتک رظنا

 .(نسأ) مسر يركبلا مجس )1١(
 روك ذملا (نونس وبآ) لبجو . .ةصلخلا ةبضه ناك ًايدق ةيعيبسلاو ةيبلك ألا نيب رب دحلا 7 ةفلات ةخسن يي دجوو (15)

 .ةينرو ةشيب نيب ام دحاو هاجما لع قرشلا ىلإ برغلا نم 1 بیر يه عضاولا هذهو ةدشارلا نالعشو

 ةماعلاو (نسأ ىلعأ)و (عاقلا نطب) ضرآ هنأو «ًالَبج سيل نس نآ ينالجعلا رعشو ةغبانلا رعش موهفم : برعلا (هر
 وبأ) مساپ نالا فرعي ةمار برغ ميصقلا بونج ی علاتف (نونس ربا ةزرابلا ايانثلا اد لب نومسی ام اريك

 .(نونس ۰

(۱0 
(۸) 
5 

 .نابج) وأ ںافج) . ره له مسالا يف فالتعالا 0 . (رابج) سر ردصلا سفن
 .۱1۵۵ ص ٩ س :برعلا ةلحم رظنا

 تسیلو ماعنألا ةا اف یعرت ضرأ ءامرخلا ن ات لوق موهفم

 ۳ نم هبلإ ريشت ريشت ابو ۱۳۲ ص م برملا مايأ رظنا (14)

0-0 

(YY) 

(۲۳ 

(4) 

)۲۰( 

: )۲۹( 

(YY) 

(YA) 

(۳۹( 

 58 فيف) مر يركب بک نب كالا نم نم ةصخلا وذ وه
 . .يمعتخلا كردم نب سنأ
 .يريونلل ,برألا يا هدیرفلا "دل ةضتاقتلا ف مجعتسا ام مجعماو ؛ ؛نادلبلا مجعم# رظنا
 يدق ءام دروم هیفو لای روك يترغ عقي لبج عضب ۱۳۵ «برعلا ماد

 ' (حبّرلا فيف) مسر يركيلا مجعم نم ردصلا سفت
 .ردصملا سفن

 برا مايأو Av رثألا نبال «لماكلا»و قياسلا ردضملا

 سأر فقر رغ نازجتخ دوفن ابل دادتما رهو برف ىلإ قرشلا نم دلم نم بح وه انه بوقرلا
 يللا بوقرعلا مس | ىلإ تاضبو . اهربس لقزعتو لامرلا اهکسع ثيح ريسلا نع اهقوعي هنأل تارایسلا باحصأ فيخي ام ًاريثك بوقرعلا اذهو ةشيب ىلإ ةينر نم قيرطلا ىلع عقي اذهو هباضمو مرشخ لبج دنع بوقرعلا
 طز مغص يع تان لا مس اب فرعي نوح رثکپ تابن دوجول كلاذل تیععو « مرشخ لبج لاش باضه
 .. .هريغ لع لیلا . هلضفت

 .اهظالخأو .جحذَم نيبو ماع ينبني جی فيق ماأ ایف تراد يلا عضاوملا نم بوقرعلا اذه نوكي دقو
 بضهلاو ۽ عقنما يف يبتي نأ لبق يوح ىرْجَم هفصب وهف كراعلا ايف تراد يتلا عض عضاولا طسوتي هنأو ةصاخ
 يف ديبل مش ل ر درارلا رث الا بضه وه نوكي دق اهوح امو.ةيلتلاو مصولاو مرشح مساب اب ما یعدب يذلا
 : هلوق

 تن بضع موی. هی ید ۱ مک راي يب رشي رس اي
 اهلسرأ نم رد طلا دل نأ اوملع الف كلاذ يف نايدلا وب | اهذخآ ءادوس ديبلل ةيراج ن كلذو

 كالا کر یعدنو, ب ۱

 يعيبلا يکر 5 ادع نب ديهف

 ۱۳۲ ١



 تاقا و اسان عم

 ! ؟ة دقلا ل می نبأ .. نازه ون

 ةنزازلا نأ - ۹1۰ ص - هةرضحتلا ۳ باسن ةرهمج» باتک يف متركذ ...

 دالب نبأ ه ۱۰۸۰ ةنس میس نم ةدواوقلا نم هوذخأ ماعنو قیٍرحلا ىلع اولوتسا
 ؟قيرحلا ىلع مہئالیتسا لب ةي ةع دقلا ةنزازملا

 حلاص نب دوعس : ضایرلا

 ؛یسیع نباو رشب نباک دجت يخرزم نعلوقنم روك ذلا باتکلا يف ام :«برعلا»

 يداول ةنزازفا ینکس نع ٌاصوصن دروآ اك.« ةلايح هيأر باتکلا فلؤم حضوأ دقو
 اوناك ناره ييب نأ رک لب .ةريثك نورقب رشع يداحلا .نرقلا لبق هلوح امو قّیرحلا

 .مالسالا لبق تاهجلا كلت نونكسي
RM 

 يف نیطلتخم اورشتنا - رضحت نم ةعيبر ةليبق عورف نم مهريغو ناره يب نأ رهظيو

 عورفلا شات نم عرف ن صد ال . هيونج ىلإ هلامث نم (قْيوُط لبج) ةماعلا ضراع ةيدوأ

 ةعيبر يب نم رخآ رف هيف هكراشب ١ ۷ نطوع

 نبا نع ال ملاک ال ٠ باتک يف 5 نبا هدروأ برص اضن دین كلاذ عمو

 يف يبلكلا ن ايا لاق :- ۵ ص اج - هصنو : اصح هيف ناره يتبل ل نأ مضوي يبلكلا

 يب ن هم اسان نأل نارقألا خادم ربع ينب نم ةمقلع نب ناما مس انا : «باقلألا»

 لاب مهيمري لعجف :مییلا دعصف هم هل لاقي : مط نصح يف اونّصحت ناڙه

 0 یا .مهعخدشيف
 ون هئم مهجر خأ 5 يلهاجلا رصعلا ي مهم يداو نوّنکس ناره ونب ناك لهم

۱۱۳۳ 



 7 ۰ م . 2

 !؟رکشب نب بعک نب بيبح نب منغ نب ربع يب نم مهمع

 : يا يماطَقلا ةعيبر ءارمش دحأ لوق ٌدَح ىلع ديعبب اذه سيل
 !ناعآ اإ ذجت مل ام اذ انيخأ ٍرْكَب یلع ًانايخأَو مرز 8 ۰ ۳ 5 2 7 2 2 ر 527 2 گر

 ام قی مد «ماشلاو قارعلا ىلإ مث ةريزجلا قرش ىلإ تلقتنا ةعيبر ةليبق نأ ظحاليو
 ةبلعث نب سيق ينب نم ذاخفأو نرو ةفينح ينيك ةماعلا يف ةرّضحتم عورف ىوس دجن يف

 .افوح امو ةحوفنم لهأ

 ءاهدالب يف دزألا لئابق تطلاخخو ةريزجلا بونج يف ترشتنا یرعآ عورف كانهو

 . عملا لاجر دالبو ,یسع دالب يف اهب تجزتماو

 يحاون يف هدعبو يرجها سداسلا نرقلا يف اوناك نيذلا ةبعش ونب ةعببر عورف نمو
 ءرضاحلا اندهع ىلإ هيحاونو ةبعش ينب برد يف «ةمات بونج ىلإ اولقتنا مث ءةكم
 رشن يف دومح ماقم مملو :نييرجحلا رشع ثلاثلاو رشع يناثلا نينرقلا يف ةلوص مه تناكو
 .تاهجلا كلت يف ةيفلسلا ةوعدلا

 عيبس نم ةيعصلا نم . . ناكرح لا

 يلا ناكرح لآ ةرسأ نأ ضرب 0 ىلإ | نگر نب هللا دبع غال بتک

 007 ناك نم ١ ۱۹۸۵ صان ریا دمح خبشلا اهركذ

 خألا بغرو هدجن يف ة ةرضحتم ا رس باسنأ ةرهمج» باتك يف ركذ اهلل دري لو

 ا .باتكلا عبط ةداعإ دنع اذه ةظحالم بتاكلا

 بیلیهلا ال ... بلیهلا

 .(بیسللا يف بیلیهم لآ مهنمو) : داح لآ ةرسآ رکذ يف - ۱۲۳ ص ۱۸ س «برعلا» ی درو

۱۱۳ 



 .ءاي نودب (بلیهم لآ) مسالا باوصو

 يسع ةقطنم ةرامإ يف - داملا حلاص نب ميهاربا خألا اذه ىلع هی دقو

 ريطم ةليبق نم ... ةيسفن لآ

 ركذ مدع برغتسي ه ۱4۰۳/۱۰/۲۳ خيراتب ةسيفنلا دمحأ نب دمحم خألا بتك

 مهئاّيناب فورعمو تباث مهبسن نأب : لوقيو هرسألا باسنأ ةرهمج» باتك يف ةسيفن لآ

 بجوم « ةسيفن لآ ةفرعم ىلع قداصن) : هصن اذه ام هباتكب قحلأو « ريطم ةليبق ىلإ
 هيلإ نوبوسنلا ذخفلاو « هيرب نم «لصاو نم «ريطم ةليبق نم ذخف مهنأ ةليبقلا بايش
 مهبلط بسحو « كش نودب نوفورعم مهناو نادالب نب هللا دبع ذخفلا ريماو « ةسفعلا
 سرلا يف شيتفتلا - شيودلا ن نمحرلا دبع ةليبقلا خيش  ةقرولا هذه مهل تيطعا

 ۱۱۸۸/۷/۲۲ . ينطولا

4 5 15 
 ةزنع نم تالیمجلا نم ماعن يف يرصلا ةرسا

 مدع لا مشت «برعلاد .ةلحم ىلإ (يرصلا .ع .ن) ةميركلا ةئراقلا هب تبتک ام اذه .
 لآ انترسأ : لوقت . هدجن يف ةرضحتملا رسألا باسنأ ةرهمج» باتك يف ةرسألا هذه ركذ
 ألا نم« ءب ي متو رم هی مت ارس نت يلا يرصلا

 . ةدلبلا كلت 5 ةعدقلا ةليصألا

 ناك اهدادجأ دحأ أ ناوه يرصملاب اهتيمست ببسو « جلب اًعباس فرعُت تناكو
 ۰ بقللا اذهب هدعب نم هتيرذ ترهشاو « يرصلاب بقلف « ةرمحلاو ضايبلا ديدش
 بلغي ثيح ءرسألا ضعب ناش اک يرصلا لاب رضاحلا تقولا ىلإ نوفرعب اوراصف

 اتکلا ىلإ اذه ةفاضا ةميركلا ةبتاکلا تبلطو .مسالا ىلع بقللا ًانایحأ

۱۱۳۵ 



 وأ ةبارق اهنرساب ةلص اف يا رسألا ضعب ةاعسأ ترکذ ةيركلا ةبتاكلا نأ ول اذبحو

 . حاضيإلا يف ةدايز 3 ارهص

 ه 54 ةنس ةكم راضح يف طفنلا

 ةلحم» يف روشنلا (ينرعلا ثارتلا يف طفنلا) نع هثحب يف يركشلا رباج روتکدلا لقن
 لوألا عيبر (۵)۳۳ا دلجلا نم لوألا ءزجلا نم ۱۱۲ ص يقارعلا يملعلا جا
 داولا اولمعتسا ءامدقلا نار :س ۱ ص  «ةيبرعلا ةعوسولا» نع لقن - هه ۲

 5 لمعتسا ريبرلا ِنب هللادبع 5 : ليقو .خيراوصلاو ةبهنلملا ماهسلاك فئاذقلا ي ةهللا

 .(دیلا لباتق مجح يف بتلا طفنلا نم ةا (م ۷۹۲ - ه۷۳) ةکم راصح

 ناطخ هيف (نیلکنارف ةسسؤم) ابترشن يتلا «ةيبرعلا ةعوسوملا» نع لوقتلا مالکلا اذه
 ۱ : ناثيس

 -ریبزلا نب هللا دبع سيل ةبعکلا تقرتحا یتح ةبهتلملا داولا لمعتسا يذلا نأ : امنوأ

 رمن نب نيصحلا ةدايقب ماشلا لهأ نم:ةيواعم نب ديزي دنج ناك لب  هنع هللا يضر
 یمرف « دجسملا لخاد هعم نمو وه أجتلاف ريبزلا نب هللا دبع رصاح يذلا « يدنكلا

 « اهراجحأ تطقاستو تقرتحا یتح ةبعكلا ملا تاصأف « :قینجنلاب نیرضاحا ٌدّنِجلا

 .. اهءانب رييزلا نبا داعأف

 ةعبط - ۲۰۳ ص ١ ج «ةكم رابخأ» هباتك يف يقزرألا ةكم خرم اذه حضوأ دقو
 . نانيل_ يف (سلدنالا راد)

 ةنس ال - نيتسو رأ ةنس رعالا عيبر رهش يف ثدح كلاذ نأ : يناثلا طلا

avr)هنع هللا يضر - ريبزلا نبا هللا دبع ةافو ةنس كلتف )م ¥4۲  - 

۱۳۳۹ 



 طلا میده سس 1

 مهل دري مل نم طافلا ةنيدم رسآ نم نأ باهولا دبع لآ رصان نب دمح خألا ظحال ]
 يذلا عرفلا حضوی مل نم مهمو ؛دجم يف ةرضحتلا رسالا باسنا ةرهمج» باتک يف رکذ

 .[رکشلا هلف «لصفلا نايبلا اذهب «برعلا» ىلإ بتکف ةليبقلا نم ها يمتني
 ۲۷ يهاربإ لآ

 فيس لا نم

 رصان لآ نم

 رصاونلا نم

 ورمع يب نم

 مک نم

 .بنذلا ةدلب يف ناك (قلطلا) فیس لآ نم رصان نب ناملس مهدج

 يلعلا نم
 فيس لا نم

 رصاوتلا نم

 ورمع يب نم

 مک نم

 لآ ةرسأ رکذ دنع هرکذ مدقتلا (قلطلا) فيس لآ نم رصان نب ناملس مهدج

 . تیوکلا يف دمحألا هللا دبع لايع مهنم

۱۳۷ 



 ليعامسإ لآ

 موعّدلا نم
 دلاخ ينب نم

 .ناندع نم

 رشع ثلاثلا نرقلا رخاوأ يف ةديرب نم ليعامسإ نب هللا دبع خيشلا مهدج ءاج

 دهع يريسع ةقطنم يف ءاضقلا ىلوت ليعامسإ نب هللا دبع نب دمحم خيشلا مینمو .يرجحلا
 ئرقمو دلبلا بتاك دمحم نب نایلس خیشلا هنباو .هللا همحر دوعس لا زيزعلا دبع كلما

 .يذاتسأ وهو دشرمو

 يمناب لآ

 ( (رك اسع نبا) ماسب لا نم

 ةبهولا نم

 مک نم

 فبس لآ نم

 رصاونلا نم

 ورمع يب نم

 مک نم

 .يلع لآ ةرسأ ىلع مالکلا دنع هرکذ مدقتلا رصان نب ناملس مهدج

 (رمعلا) يكرت لآ ٠

 رصان لا نم

 دشار لا نم

۱۳۳۸ 



 ةدعاسألا نم

 ةبيتع نم

 ناندع نم

 .)رمشع ثلاثلا نرقلا رخاوأ يف را نم رصان نب رمع نب هللا دبع مهدج ءاج

 رساج لآ

 داوعلا نم

 ذئاع نم

 ةديبع نم

 . ناطحق نم

 . ۴" دحاو بسن يف نوقتلب ةيعردلا يف داوعلاو «ينلزلا ناکس قتعلاو محللاو مه

 نیربج لآ

 نیربج لآ نم

 رمش نم

 يط نم
 , 7 ناطحق نم

 ةلامحلا

 ةلاملا نم
 بيعاشملا نم

 يرهز لآ نم
 جارج لآ نم

 عيبس نم

 نسح نب دمحم مهمو «بنذيلا يف مع ءانبا مهو ةزينع نم طاغلا دلبل مهدج ءاج

 , 9 اًقباس هریع ريمأ لمحل

۱۱۳۹ 



 سیرج لآ

 حایسالا لهأ اسارجلا نم

 ةدعاسألا نم

 ةبيتع نم

  نایسح لآ

 رصاونلا نم

 ورع يتب نم
 مع نم
 .ناندع نم

 . مع ءانبأ بنذلا يف مهو طاغلا دلب ىلإ بنذلا نم مهدج ءاج

 نيسح لا

 دارج لا نم

 رصاوتلا نم

 ورمع يب نم

 مک نم
 ناندع نم .

 "يضخ لآ

 رصاونلا نما

 ورمع يب نم

۱۱۳۰ 



 نم

 نم

 مع
 ناندع

 دمحا نب دمحم نب زیزعلا دبع خبشلا مهنم نيذلا ءارقش لها نیصحلاب نوقحلي

 ءاسحالا يف يضاقلا نيصحلا دعس نب دمحم نب مهاربإ خيشلا مهنمو (نیصحلا) ب بقللا
 نآلإ )٩( ۱
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 یفح لآ

 روبجلا

 دلاخ يب

 لاندع

. ۴ 
 . ۱ ةعمحاو رقيشأو قداث يف مهمع ءانبأ

 دمح لآ

 یسیعلا
 ءابرجلا

 نيرادبلا

 رساودلا
 , 29 قدا ي مع ءانبأ محل .ناطحتق

 «يلعلا) نادمح لآ

 نيرادبلا

 رساودلا

 ناطحق

  .ریمتو زیبلا يف مع ءانبا مهل

۱۳۱ 



 (یسولا) نادمح لآ

 یسوم لآ نم
 ةرعاسلا نم

 رساودلا نم
 ناطحق نم

 . يا يف ىسوملا مهمع ءانبأ

 ردح لا

 حلاص لآ نم

 ناندع نم

 . "9 ریدس يف نوصحلاو قدا يف ردیاب نوقحتلب
 فیرخ لا

 دمحم لا نم

 ةبهولا نم

 ةلظنح نم

 مک نم

 . "دحاو بسن يف نوعمتجم «يوجو ةعمجملا يف رابجلا دبع لاو مه

 سیوخ لآ

 نیرادبلا نم
 رساودلا نم

 ناطحق نم

۱۱۳۲ 



 رغاد لا

 ةئیعلا نم

 تاریغدلا نم

 ةدبع نم

 ناطحق نم

 ناشودلا

 فرخ لآ نم

 | ةبهولا نم |
 ةلطظت نم ۱

 ممن نم

 . مهرکذ قباسلا فيرخلاب نوقحتلی

 دشار لآ

 يلع لآ نم

 رصاونلا نم

 ورمع يب نم

 مک نم
 ناندع نم

 يلع لآل عماجلا دجلا وهو بنذلا يف (قلطملا) فیس لآ نم رصان نب ناملس مهدج

 . طاغلا يف

۱۳۳ 
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 نيرادبلا

 رساودلا

 , "ناطق

 قزر لا

 دلاخ يب

 ناندع

 . "م ۱۲۲6 ةنس يوتا قزر لآ نسح نب دمحم نب دمحأ روهشلا رجاتلا مهنم

 ۱ .قیرحلا يف زر لاو نالا تیوکلا ناکس قزر لآ مهنمو

 (يلسلا) ديشرلا

 لميوز لا

 ملسألا
g~ 

 رمش

 يط
 ناطحق

 .لئاح يف لیوز لاب نوقحتلب

 ۷ حجاورلا

 نیرادیلا

 رساودلا

 ناطحق

 . قلزلا يف اسابحلاب نوقحتلب

١١14 



 نیزلا

 1 ٩۸ بوضع لآ نم

  ناطحق نم « رجاه يب نم

 ديز لآ
 ديز لآ نم

 نالس لآ نم

۰ )۱4۹ 
 دیر يب نم

 ةعاضق نم

 ناطحق نم

 مدق «ديز نب ةيطع نب نالس نب دمح نب دیز نب دعس نب دمحم نب يلع مهدج
 ىلإ

 ةضع ببسب يفوتو ءاًبيرقت يرجه لا رشع-كلاثلا: نرقلا فصتنم يف يمداودلا نم طاغلا

 نيفورعملا ديز لآ ةرسأ دج ه ۱۳۳۳ ةنس يفوتملا (دمح) وه اًدحاو ابا فلخو روعسم

 . ۲۲۰ طاغلا يف نآلا

 نادیز لآ
 شیحج لا نم

 ماسألا نم
 رمش نم
 يط نم
 ناطحق نم

 . لئاح يف مهمع ءانباو ةدجو ةعمجملا يف نوقرفتم نآلا مهو

 یرادّسلا

 نیرادبلا نم

۱۱۳۵ 



 ناطحق نم

 « يرجه لا رشع يداحلا نرقلا دودح يف ةزينع ةنيدم نم يريدسلا ناملس مهدج ءاج

 دمحألا مهرسأ رهشاو .ةيدوعسلا ةلودلا يف ءارزوو ءارمأ مهنمو « طاغلا ةنيدم ءارمأ مهو
 ١ 1 ۲۷ يكرتلاو نسحا دبع لاو

 دعسلا

 (جرخلا لهأ) ركسعلا نم
 ةدمصلا نم

 ريفظلا نم
2220 

 مال نم
 يط نم

 نودعس لآ

 لماكلا نم
 ملسألا نم

 رمش نم

 يط نم
 ناطحت نم

 . مع ءانبا اف مهو لئاح نم اوؤاج

 ناطلس لآ

 ناطلس لآ نم

 نيرادبلا نم

 ناطحق نم

۱۱۳۹ 



٩ ٩6 ٩ ٩ ÇG 6 6 ؟ ٩ 

> > ÇG که 5 

 (عرکلا دبعلا) ناملس لآ

 رصاونلا

 ورمع يب

 مک
 ناندع

 . ۳۳ يلع لآ ةرسأ ىلع مالکلا دنع روك ذلا فیس لآ رصان نب ناملس مهدج

 لیهسلا

 رصاوتلا

 مي

 ناندع

 . اًقباس روك ذلا ناملس مهدج

 بعص لآ

 فيس لا

 رصاونلا

 ورمع يب

 مع
 ناندع

 .۳*) اقباس روك ذلا رصان نب نایلس مهدج

۱۱۳۷ 
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 اقارطلا

 اقا رطلا

 نیعادولا

 رساودلا

 ناطحف

 ىلزلا لهأ اقارطلاب نوقحتلب

 هلاوطلا

 ةريايطلا

 دلاخ يب

 ناندع

 . "بيرق تقو نم ينلزلا نم اوؤاج

 رماع لا

 ییحب لآ
 نيرادبلا

 رساودلا
 )۲۲۷  ناطحق

۱ 



 نانع لا

 يلع لآ
2 

 «ةبتكم بحاص .دشرمو ملاعو بتاك يلع نب ناملس نب هللا دبع ظفاحلا ماعلا مهنم

 ىلع ناكو .. هديب اهبتك بتك ةدعو مرکلا نارقلا نم خسن اهم طخلا نسحب ةروهشم

 ۱ .هتقو ءاملعب لاصتا

 تامو .تقرفتو هتافو دعب هتبتکم تعبي دقو تابتاکمو تالسارم مهنیبو هنيبو
 (TA) ۱. 83 ها

 . ادحا فلج لو ه ۶ ةنس دودح ي هللا همحر

 (مرکلا دبعلا) يلع لا
 قم ۱ نم

 . رصاونلا نم

 ورمع يب نم

۱۳۹ 



 . هرکذ مدل 3

 نیزعلا دبعلا) يلع لآ 00

 بيعاشملا نم

 يرهز لآ نم
 حارج لآ نم

 رو يب نم

(TA) ۰: 10 نائعلاو ةلاوطلا مهمع ءانبأ  

 (نيصحلا) ىسيع لآ ۱

 نیصح لآ نم

 رصاونلا نم
 ورمع يب نم

 یسیع لا ا

 بيعاشملا نم

 يرهز لآ نم
 حارج لآ نم
 روث يب نم

 (خيشلا لآر ىسيع لا 2

 تاديمحلا نم

۱4۰ 



 ص

 نم

۰ 

©, 

6 > 6 

ÇG ک ٩ 

 س
22 

 ه ۱۲۸۵ ةنس قوتلا ىسيع نب يلع نب ناّع خیشلا مهنم ۱ ١ اد او 8" (۳۰)

 / بلاغ لآ
 نالا

 ناندع

 . طاغلا اونطوتساو : مصقلا ي لیقع نبا رصق نم انیدح اوؤاج

 .دیها رفلا

 ةدعاسألا

 ناندع

 . موق دح ىلع يلزلا نم مهدج ءاج

 (ناملسلا) نازوف لآ
 فلا

 نالسلا

 رصاونلا

 ورمع يب

 م

 . اًقباس روك ذملا رصان نب نايلس مهدج

 (مليوسلا) نازوف لآ

 ميوسلا
۱۱۱ 
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 نم

5 

 نيرادبلا
 رساودلا

 ناطحق

 . ۳ قدا يف مهمع ءانبأ

 دجام لا

 دجام لا

 رصاونلا

 ورمع يب

2 

 . .۳۹قدا لهأ دجالاب نوقحتلب
 3 لا

 بوضخم لآ

 رجاه يب
 ۰ ناطحق

 . ̂ ۱۳۱۷ ةنس يفوتملا بوضحلا دمحأ نب نيسح نب هللا دبع خيشلا مهنم

 مزرم لا
 مررم لا

 تاّئَيَرعلا

 عيبس

 . محلم لآ
 داوعلا

 دئاع



 نم

3 

 ص

 نم

 نم

 و

 نم

 نم
 نم

 ناطحق

 ا مع ءانبا ةيعردلا يب داوعلاو ينلزلا يف قتعملاو رساجلاو مه / 00 , ۰ ۱

 روصنم لآ

 . بصقلا نم عيمجلا لصاو يلزلا يف عينملا مینم

 ناوشن لآ

 مع
 . دحاو بسن يف (ديدشتلا عم ايلا رسكب) قيرحلا لها ناوشنلاو مه ا بس 55 ريش ع ملا 1 ۷ 350

 بیو لآ
 بيهو لا
 ر -

 فرشم لا

۱۱:۳ 



 ةبهولا نم
 ةلاظنح نم

 مع نم
 ناندع نم

 دبع نب دمح نب باهولا دبع نب رصان نب دمح وهو ةذبنلا هذه بتاك میم
 دبع نب باهولا دبع نب زاج نب محقم نب بيهو نب هللا دبع نب محقم نب باهولا
 نب سير نب داضعم نب رمع نب فرشم نب ديرب نب دمحم نب ديرب نب دشار نب رداقلا
 . بیهو نب يولع نب دمحم نب رخاز

 لصاولا

 نیرادبلا نم

 رساودلا نم

 .لجالج لهأ لصاولاب نوقحتلي

 يب لآ

 يحي لآ نم
 نيرادبلا نم
 رساودلا نم

 ناطحق نم

 . ريبلا يف نيذلا ىيحيلاب نوقحتلی

 : شمارفا

 . دیدشتلا عم ءارلا حتفب (ناسورلا) ب نآلا نوفرعی ( ۱)
 .4۱۰ ص ۲ ج دع 5 ةرضحتلا رسالا ةرهمج باتک رظنا ( ۲)

 .(هلا راجلا) ب نآلا نوفرمی ( ۳)
 ۸٩۳. ض ۲ ج دجن يف ةرضحتملا رمألا ةرهمج ( :4)
 . ۹۸ ص ۱ ج قیاسلا عجرم ا 20(
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 )٩ ( ص ۱ ج رساج نبال دجن يف ةرضحتلا رسألا ةرهمج ۱۰۲ .
 . ۱۳۳ صو ۱۲۰ ص ١ ج قباسلا مجرما ۷

 . ۱۰۸ص اج رساجلا دمحل دمت يف ةرضحتلا رسألا ةرهمج ( ۸)

 )٩ ( ۱۱۰ص اج قباسلا هجرلا .
 ۰۱۱6 ص ۱ ج قیاسلا عجرم ا 0

 1۹م ۲۶ هرسألا باسنأ ةرهمج»و . ۱۳۸ ص ليقحلل باسنالا زنك (۱۱)
 . ۲۰۲ص اج قیاسلا عجرملا 00

 .۲۲ص اج قباسلا مجرلا (۱۳)

 .۲۳؛ص و ۱۱۳ص اج قباسلا مجرلا (۱6)

 . ۱۳۷ص ليفحلل باسنالا زنك هر

 ١". "ص اج دجن ي ةرضحتملا رسالا ةرهمج (۱5)

 .بیهولاب نآلا نوفرعي (۱۷)
 . بوضخم لآ ةرسا عجار (۱۸)

 خيراتب ناريقص نب دعس نب هللا دبع خيشلا طخ ةبوتكملا طاغلا يف ديز لآ ةرسأ ىدل ةظوفحما ةقيثولا رظنا (19)
 . ه ۱۳۹۷/۳/۱۷ يف ليله نب زيزعلا دبع نب دمحم خيشلا نم ةقدصملاو ه ۹

 ۸۱۱-۹۰۰-۰۹۱۱ ۷۲۰ ۱۱۷-۱۵8 ب ۱۰۷ تاحفصلا نورق ةتس لالخ دعت ءاملع باتك (۲۰)

 .44ص يريغملل برعلا لئابق ركذ يف بختتملاو
 .300ص الجو ."هؤص اج دعت يف ةرضحتلا رمألا باننأ ةرهمج باتكو

 .يريدسلا يكرت نب نمحرلا دبع نب دمحم دنع ةرجش مهل دجويو .۳۷۱ص اج قباسلا عجرملا (۲۱)
 .۰۹۰ص و ۰۲۳ص ۲ ج قباسلا عجرملا (۲۲)

 . 1۰۹ص ١ ج قباسلا عجرلا )۳(

 .1۸ص اج قباسلا مجرلا (14)

 ۰.19٩ ص اج قباسلا مجرلا (۲)

 .9۱۹ ص ۲ ج قباسلا عجرلا (۲۰)

 .۰۳۳ص ۲ قباسلا مجرلا (۲۷)

 نم جذاع هیدلو يلعلا نابلس نب يلع نب دمحم وهو روك ذملا هللا دبع خيشلا خأ نبا نم تامرلعلا هذه تذحا (۲۸)

 ١ . همع تاطوطخم

 .15۹ص ۲ج قباسلا عجرم ا )۳۹

 ۷۰۸ص ج نورق ةتس لالخ دجنت ءاملعو ۱۵۹ص ۲جو ۱۲۳ص ۱ج قباسلا عجرلا (۳۰)

 ۰۱۳4 ص لیقحلل باسنالا زنكو ۷۰۵ص ۲ج دجن يف رضحتلا رسألا ةرهمج (۳۱)
 ۰۷۱ص ۲ ج دجن يف ةرضحتلا رسألا ةرهمج (۳۲)

 اسلا مجرما ۳۳

 .1۵۹ص ۲ج قباسلا مجرلا (۳4)

(Fo)۰۱ص ۲ قباسلا مجرما  

 ) )۳٩باهولا ديعلاب نآلا نوفرعي .

 ۰۷۸۱ ص ۲ ج یب
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 ثيدحلل لانا عسب ال ْذِإ «تاسارد نم اب قلعتب امو ثارنلا بتك الا بابا اذه يف رک ذب الز

 .[ تاعوبطملا نم ةلجملا ىلإ لصب ام لك نع

 : اهناسرف ركذو اهءاسناو برعلا ليخ ءامسأ []

 دمحأ نب نسحلا دمحم وبأ هفلؤمو .هعوضوم يف تافلؤملا ىفوأ نم باتکلا اذه
 ةلجم هنع رظنا) يرجحلا سماخلا نرقلا لهأ نم :يناجَدْنُعلا دوسألاب بقلملا ينارعألا
 باتکلا اذه نم ةطوطخملا فصو نعو ١ /۳۵۰ /۲۹۲ ص ٩س «برعلا»
 .(۷ ۸ ص ٩س)

 ةيلك يف ذاتسألا يناطلس ىل رع دمر وتکدلا ًادّيج ًاقيقحت باتكلا ١ قيقحتب ماق دقو
 تحفص 45 هتاحفص غلبت دلحم ي يضاملا ماعلا ي ردصو «یشمد هعماع باد الا

 .ةميق باتکلا تداز تافاضا ميركلا ققحا هيلإ فاضأ دقو

 ها يلا ةطوطخسلل لاک ًافصو وب م هنأ ققحما لمع ىلع ذخؤي ام نأ الإ
 فرح ىلإ ءابلا فرح نم ةطوطخملا كلت يف عقاولا مرخلا ىلإ ةراشإلا امأ .رشنلل ًالصأ
 نأ ىلإ رشي ملو «برعلا» ةلج يف هنع هتركذ ام لقنو ٠ ققحلا ١ هيلا راشأ دقف بلا
 نبال «ليثلا» باتك ىلع هيشاوح ي اشاب يكز ادمحأ ةمالعلا اهركذ + :ةخسن باتكلل
 ةخسن ىلإ ريشي دب نأ دعب (يتخسن يو) : لوقي دقو (ةيقذاللا ة ةخسنلا) اهيمسي وهو يبلكلا

 ۱ .اهرکذ مدقت يلا ةطرطحلا .يه يلا: يطيقنشلا

 25 ل يف باتكلا رهظف ًاروكشم ًادهج ققحلا روتكدلا لذب دقف لاح لك ىلعو
 بو رک ةيلع نم ها دجو يذلا قلا باتکلا اذه قيقحتب نيينعملا جيبتو
 امأ ءاهنم يناثلا باتكلا اذه ءاجف (يناجدنغلا ةبتكم) ناونعب هتافلؤم رشن يف عرش هنأ
 .تاونس ثالث ذنم ردص يذلا ۱ «بيدألا ةحرف» وهف لوألا

۱۳۹۹ 



 .«ديزملا لضفلا» هليذو دیبز ةنيدم رابخآ يف دیفتسلا ةيغب [ ]|

 يوحي لب «ةروهشملا نملا ندم ىدحإ ديبز ةنيدم خيرات ىلع باتكلا اذه رصتقي ال
 ,ةئم عستو نیرشعو عيرأ ةنس ىتح ةلاسرلا دهع ذنم نملا خيزات ةصالخ هليذو وه

 تاساردلا رکرم) ماق مث م ۱۸۲۸ ةنس نوب يف ةينيتاللا ىلإ امجرتم باتکلا رشن دقو
 ةلحم رظنا) ةيانعلا نم ديزم ىلإ ةجاحب ناكًارشن : هرشنب تاونس عضب لبق (ءاعنص يف ةينمبا

 .(۷۸۶ /۷۷۷ ص ١6 س «برعلا»

 ديزملا لضفلا» باتک هيلإ فاضأو دلش فسوب روتکدلا ذاتسألا هقیقحتب ماق دقو
 ش .«ديفتسملا ةيغب ىلع

 /415) دل نباب فورعلا يلع نب نمحرلا دبع خیشلا وه نیباتکلا فلؤمو

 فاضأو «ةئم عست ةنم ثداوح رکذ ةياهن دنع لوألا باتکلا يف فقو ناك (ه 5

 اهقحلا مث هكولملا نم ديبز ةنيدم يلو نم مظن يف كولسلا نسحأ» اهام“ ةزوجرأ كلاذ ىلإ

 . وه هتمجرتب

 ىلع دیزلا لضفلا» هاسو لوألا هباتک هب لیذ يذلا يناثلا باتکلا فّلأ كلاذ دعبو
 رخآ يف باهولا دبع نب رماع ناطلسلا لتق ىلإ ثداوحلا لیجست يف راسو هدیفتسلا ةيغب

 .۹۲۳ ةنس نم رخآلا عيبر رهش

 «دیزلا لضفلا» باتک ىلع الیذت نمضتت تاحفص لضافلا ققحا فاضأ دقو
 طابترا اف ثداوح اہف عرکلا ققحا الإ مجر يلا تاطوطخملا ىدحإ يف تدرو

 يدهم فيرشلا نيبو يلح بحاص نيب اچ ةعقو رك ذب يبتنت روك لا خب د راتلاب

#َ 

 مستو نیرشعو عبرا ةنس يف كلاذو تبرخأو هتدلب تیهنو مزه يذلا ةلبج بحاص

 .ةئم

 تاحفص نم ةحفص لك يف هرثأ زرب ام دهحلا نم فسوب روتكدلا ققحملا لذب دقو

 .باتكلا

 لضفلا» باتكلا مسا ءاج اذهلو (تافوربلا) عبطلا براجت ححصي مل هنأ رهظيو

۱۱:۷ 



 يف ةريسب تاوفه تعقو اك - لوألا باتکلا مسا فذحب يأ «ديفتسملا ةيغب ىلع ديزملا
 .نيباتكلا نم عضاوم

 عوضوع لصتت ةيسنرفلاب ىرخألاو ؛ةيبرعلاب اهادحإ :ناتمدقم لضافلا ققحمللو
 .دسز ةليدم نع ةميق تامولعم لوانتتو نيباتكلا

 «تقو ليوط ةعاضإ نودب هبرآ غولب هيف ثحابلل رسیپ ام سراهفلا نم باتكلا يفو
 .ةحفص ۲۸ يف ةعقاولا ةيسنرفلا ةمدقملا ادع ةحفص 4۵۲ يف ءاج دقو

 ۱:۰۳ ماع ي ردصو (يبلا ثوحبلاو تاساردلا زكرم) باتكلا شنب ماقو

 .تورب 5 ًاعوبطم ۱۸۹۳

 : ةغللا يف دراوشلا []

 نم هتافلومو نيروهشملا ةغللا ةمئأ نم (ه 6۰ /۵۷۷) يناغصلا دمحم نب نسحلا

 نمو «رخازلا بابعلا» باتك نم مسقو ؛ةلكتلا» ابنم عبط دقو ةيوغللا رداضلا مهأ
 ةيبرغلا تالکلا  نييوغللا مالك نم مهفي اك - يهو «ةغللا يف دراوشلا» باتك هتافلؤم

 مقا : :ًاماسقأ كلاذ مسقو ام هنملع هيلإ لصو ام عمج اذه هباتك يف يناغصلاو

 بیبح نب سنوي هب درفت اهف يناثلا مسقلاو تارا نم ذاوشلا يف هر ايف لوألا
 تک رئاس نم بارلا مسقلاو «يناتسجسلا متاح وبآ هب درفت اف ثلاثلا مسقلاو « يوحنلا

 . راعشألا دراوش حورسو ةغللا

 ةعس ىلع لدي ًاقيقحت باتكلا قيقحتب يرولا نمحرلا دبع ناندع ذاتسألا ماق دقو ..
 .اهنيغو يناغصلا اهيلإ مجر يتلا رداصملا عبتت يف دلجو ربص ىلعو را عطا

 يملعلا عمجملا) ماقو ك كلاذب ريدج باتكب مايهاو ةبانع ىلع الاد هقيقحن ءاجف
 ةنس دادغب يف عمجملا ةعبطمب ًاعورطم ةحفص 4 یار ردصف باتکلا .عبطب (ينارمل

 )و ۳

 .هباتكو يناغصلا نع ةيفاو ةمدقم باتکلا ينو ٠
۱۱:۸ 



 ةرشع ةنماثكلا ةنسلا سامهف

 نيويقلعملاو باتكلا ١

 مال ألا كك و

 تالجعملاو فحصلاو بتکلا 9

 ةماعلا تاعوضوملا ۲

 تاعامجلار لئابقلار رسالا 4

 ۱ عاوملا 5

 نوفلؤملاو نوقلعملاو باتكلا :ًالوأ

 Ysa (د) ماسبلا ماستبا

 Tea (د) يئارماسلا ميهاربإ

 AA ديزلا دمحم ميهاربإ

 RAR sona دمحم قيدصلا ركيوبأ

 AES يرهاظلا ليقع نب نمحرلادبع وبأ

 201111100 لامج دمحم دمحأ

 0 رو سيمخ هللاديع ةميمأ

 ۱۱۳ ۱۱۷/۱۱۵۷۵ 4۷ .... رتساجلا دمح

ro TY ۷1۲۵ ۰۸| :۰۵/ ۳۹۱  

۰ ۰۰۱ ۰۳5 ۰۵۲ ۵۵۷ 0۸۲/۰۷۹ 

 ۱۱۷۹/۱۰۱۹ ۸۰۵ ۱۱۵ همك
۱۱۱۳/۱۱۰۰ 

 VATA يضاقلا دمح

 ss ١1/411 باهولاديع لا رصان

 19۳ ا (د) ردبلا دومح

 o يفرطاب دنلاخ
 ۱۳۷ e Ra (د) يلسعلا حلاص دلاخ

 Vee ES 0-20 قداصلا ةفيلح

Jآقا  Es 
 000000008 (د) حجارلا دشار

 ا دشارلا دهف دشار

 ۵50۷ E يزنعلا دامح نب ءاجر

 1 يرسمشلا فراط نب اضر

 لا SS بسیبشلا ةيقر

 CT ا يزيزعلا دئاز نب سكور

 0۱ و هه و هاب هاو یو يعایسلا دمحا ةيكز

 EV ی Aes ييعملا ةرهز

 TY ی ی او دمحألا ةراس



 1۵ ا (د) يئراحلا ييارعلا دعاس

 AY cece رصا نب دمحم نب قوزرم نب ملاس

 00 نامثع يعابس

 TA sees دعسوپ داعس

 sees ٩1۵6 يدراوبسلا دعس

 0 رد يديمحلا هللا دبع دعس
 ۱۰۱۱۱ ۸۸ ess .. (د) نابوصلا هللا دبعلا دعس

 ۹۹۵ nes زسیزعلادبع ديعس

 ۱۰۲۱ nnn شایع نب هللادبع نب دیعس

 oY YAS cases يخودلا ديهف نب ديعس

 AVY weiss رساجلا دمح یولس

 eens ٩ (فيرشلا) عازه رکاش

 OV hess :.. لامج دمحم حلاص

 14 ens (د) كيلملا نيدلا حالص

 AO sese كالملا دبع تعلط

 VYY ees .. رسعاشلا نمحرلا دبع

 ssn ٩۱۲ "شلش نمحرلا دبع

 ۷۱۸ sss يوامشعلا حلاص نمحرلا دبع

 AYO sss ديبعلا ميركلادبع نب نمحرلادبع

 YA es نيطبابأ هللادبع نب نمحرلادبع

 TEE ees نوراه مالسلا دبع

 ۷۳۹ asas يميمتلا زيزعلا دبع

 .qot iss ل للم ل يسعافرلا زيزعلا دبع
 نفر sss (د).خيشلا لآ فيطللادبع نب زيزعلادبع
 الآل ل امام مو ممم ملف يراهللا زیزعلا دبع

 1۲۷/۸۱۹ ss ينعابسلا حاتفلا دبع

 nes 14٩ نيدم وبآ حاتفلادبع

 AVY ns ميرش رداقلا دبع

 ۹۹۷ es نامیهجلا ميركلا دبع

 VY يزاين هللا دبع ميركلا دبع

 148 5 مة ممم هم مم همم يفايلا ميركلا دبع

 ۲۸۵/۲۷۹۰۰۰ es عینم لآ دمحأ نب هللادبع

 AN (د) يروبجلا هللا دبع

 565 nan يرفجلا هللادبع

 TIT cesse نيصحلا هللادبع

 ss عينملا ناميلس نب هللادبع
 ۹۱۹ esses طابث هللا دبع

 ۸۵۵ esen يحودشلا هللا دبع

 sess ۸٩ يتيشلا هللادبع

 ۱۳۰ ans يزنعلا رابع نب هللا دبع
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 ٩۱ میم ماسيلا نمحرلادبع نب هللادبع

 ۱۲۱ ns سد (د) نیمیلعلا هللا دبع

 VET casas يميصعلا هللا دبع

 8444 sese ناضقث يلع هللا دبع

 ns ٩۱۷ فياخلا يلع هللا دبع

 TY cee ليهشلا دمحم هللا دبع

 ۹4۹/۱۷۰۷ ns (د) عانم هللا دبع

 ۱۳۹ eee (د) يزاتلا يداهلاديع

 AY ۰۰۰ 1 م1 مو ممه ريمعلا نامثع

 TV cecal يفاصلا هط ىولع

 eT eseren تاكرب يلع

 ۸۳٩/۸۰ ا هسيقفلا نسح يلع

 TAT ا يدسماغلا دلاخ يلع

 qf ل لق و همم م ممم ممم يدسشلا يلع

 EN cals (د) يبلاطلا رامع

 YA wees ثولغملا ةيحتف

 ۵۵۹ ۹46 .n محلم نب يفاش نب جارف

7 

 YP رطيوخلا ةديرق

 ۱۱۳۲ es يعيبسلا هللادبع نب دهق

 TTY seers (د) ينراحلا يبازعلا دهف

 A ۰ ین يفيرعلا دهف

 OAT sese (ريمألا) دهف نب لصيف

 ۱۳۲ یو ی موم يلبجلا میرک نب طلاق

 YY e يدشلا دمحأ دمخم

 ۹۳۹ 2...۱... (د) يراضتألا رياج دمحم
 ۹۱4 ns esen نيديمخلا دمحنم

 ۹۳/۷۰۹ ۰۰۰۰۰ سم هللارصت اضر دمحم



 586 eseran 00 بيط ديعس دمحم

 Vo میم يمة م ميول سابع نب دمحم

 ۱۲۹ eens مساق دمحم زيزعلادبع نب دمحم

 ]6 می ما فيطللادبع دمحم

 ON reese يمورلا دمحأ نب هللادبع نب دمحم

 ETA نم یمن قي قم ممم يزتعلا دیمح

۹ /4 101۱/0 

 Ve ی میم يرابيلم هللادع دمحم

 ۱ ۲۵۹ wereee مساقلا معنمل ادبع نب دمحم

 tA sss حلاصلا نامثعلا دمحم

 141 نا دمحم

 ۱۰۳۰ o eens دیعل | يلع دمحم

 ۵ aes ٩۷ رطاخلا

 ۱۰۹۳/۱۰۸۹/ ۲۷۲ .. يشريتحلا يلع نب دمحم

 ۸۳۰ ۷۷۰ ۰۰ . . ىدادقلا دمحم

 ارتغالل ال  زازتعالل ءار

 ۱۲۱ sens 0 دلاخ ينب نم تويب لا

 ۱۱۵ ۰ es بدألاو خيراتلا يف ف ءابرجلا لا

 ۱۲۳ cesses فارشألا نم دامج لا

 ۱۲۸ ۰۰۰۰م قسیرحلا يف مساق لا

 ۱۰۳۹ es مهنکاسمو لضف لا فالحأ
 ۷۲۵ يي ees ا اولاق ةثالثلا ءابدألا

 58 یوم و 5 مهنع ليق ةثالثلا ءابدألا

 ۱۱۲۷ es طاغلا ةنيدم رسآ

 الو سس بدلا ميركتل ةيركف ءادصأ
 ا _ ةاخؤملا ماظن ىلع ءاوضأ

 .e ns a لع لوسرلا دهع يف
 ۳٩ میم nene حرفلا موی هنإ

 es eseren .... لیذه دالب

 ۱۲۹ ees سرلا يف الالبلا

 AE esen ةعاضق نم دهن نم ريهز ونب

 ۱۱۰۲/ ۳۹۸/۲۰۳/۷ يمزاحلا یسوم نب دمحم

 851 cee (د) يوادبرلا دومحم

 arenes ٩۲۵ (د) يدادضبلا میرم

 ۷۰۳ aes ملسملا هللا دبع نب ملسم

 ۱۷ esen يزنعلا طایعلا نب درطم

 ATA ees رساجلا دمح نب نعم

 ۱۹۵ ۵ ...os معنملادبع لا زیزعلادبع نب نرقم

 ۵۲۹ OVE AV ۰ ۰م (د) يمزاحلا روصنم

 TPS cesses دو عسملا يضوم

 TA es (د) دسالا نيدلا رصان

 N eens جارلا هللا دبع رصان

 ۵ ۳۱ ی ویو ناديوسلا دمحم نب رصان

 off o as يمعنلا ديعس مشاه

 es ٩۳/۷۱6 مشاه هديع مشاه

 ATE eases يعابسلا دمحا ةينه

 AVY enn تیلپوکلا فسوي

 ۱ لل مهل معمل ةنتكو شاج نيب

 .oof ETI ss نييشرفلا باسنأ يف نييبتلا

 ON ens ململی عقوم دیدحت

 ۵۷۳ .ii اورفاظتو اورفاضت

 ۷۲ نم ”ءابدألل ةطبار ءاشنإ خارتقا :رساجلا

 OAT ns ةقيقحف ةركف ةزئاجلا

 YAS lens 0 ةنكمل ءانيم تناك ةدج

 ةيدوأ ركذ يف یرقلا نسح

 ۳۹۷۱۸۷۱۰۰ ......... (باتک) :یرقلا مآ

 ۱۰ 1 eens ثارتلاب ثبعلاو يدامحلا

 ۲۱/۷۰ ۰۰۰۰۰۰... .... ثارتلاب ثبعلاو ةرتاكدلا

۰-۳۸۲« 

 (ثارتلاب ثبعلاو يدامحلا : رظنارو

 گه ene بلکلا ءادو ناسنالا مد

 ۱۳۰ ۰۰ ویو میام تارامعلا نم ةشماهدلا



 ۱۳۹ 0 يردنکمالا سقالق نبأ ناوید

 EAN میم مو (رعش رظناو) لبهد يبأ ناوید

 ۱۱۱۸ cen روکلاو باهذلا

 4846 sss ةمقلا يف لاجر

 ۲ ۳۸ ees ملحلا يف ةلاسر

 OOV esses ءافوو ءالو زمر

 ۲۸۵ موم مه اباغزلا

 ۱۰۹4۵ ةعاضق نم دهن نم ریهز
 ۲۷۳ eens ریفظلا نم ال ناطحق نم دیعسلا

 qo sess (نارهش ةليبق) :نارهش

 ۲۲۷ cess ةيدجنلا ةئيبلا نم روص

 ۵۱۷ ss (ندعم) ناکنض

 QAT ۰۰م لوألا يدوعسلا دهعلا

 ۷۲۰ 0 نامأوت امه :بدألاو نفلا
 e ns ةثيدحلا تاجهللا ةسارد يف

 ۱۲6 ece يدابا زوريفلا

 n بیرط لئابق
 ۱۲۶ نر موم رم ممم ةجيدخ ربق

 O es اهعورفو نارهش ةليبق

 ۱۰۱۷ ۰۰ موم موم سمف عبرأ تانتک

 مق nn ةرسيجهلاو ةنتك
 e ی امل دقنلا نازيمب ةثالثلا ءابدألا تاملك
 ٩۱۳ یوم اهتابجاو اهیلعو ةلماك اهقوقح ةاتفلل
 Yo موم ی هامسم قرتفاو هظفل قفتا ام

۳ ۱۰۱/۳۹۷ 
 ۵۷۹ یی ضايرلا يف يبرعلا يوغللا يملعلا عمجملا

 ۱۸۲ cesses ۳ رهاطلا مجعم يف ةيبدالا اتتریسم

 Aes ةيلاعلا ءارعشو لدينج نبا عم

 ۱۲۱ ۰م مهتاقيلعتو مهتلئسأ يف ق ءارقلا عم

۱۱۲۳/ ۵۵۸ ۰۰/ ۳ 

۷۱۱۰۲ 

 ل 0 رسيبكلا مجعملا
 OTT موم ةيدوعسلا تاعوبطملا مج

 ۵۱۷ ۰ و مممم ناکنض ندعم

 EAN n يحمجلا ليهد يبأ ناويد عم
 AS ی ما نييبوبالا دهع يف ةكم

 YA es نييسابعلا دهع يف ةكم

 ۹۸۲ ess (لوالا) نیینامنعلا دهع يف ةكم

 eens ٩۷۹ نییمطافلا دهع يف ةكم

 AE ns اشاب يلع دمحم دهع يف ةكم

 كيلامملا دهع يف ةكم

 ۹۸۱ sens ةسک ارشلاو كارتالاو

 ةيلالقتسالاو هیجوتلا حمالم

 Ten داورلا بدأ يف
 ۱ ۳۲ ceres ةزنع نم ةهبانملا

 Yes تارارشلا رابخأ نم
 ل sens ءابدألاو باتكلا ءارآ نم

 كا ةزئاجلا لوح نهئارآ نم
 Yes رن نر ل رن رة رم رامون میم ليذه دالب نم

 :--_»۰بب تالصحرلا تايركذ نم

 VV ceases ةنيدملا يف ةاخاؤملا

 A ene ةكم يف ةاخاؤملا
 es ٩۱۲ كلملا مامأ عادبإلا ممق بکوم
 ۱۱۲۹ ena ةكم راصح يف طفلا

 ۷۲۱ elses ةجيتنلا تنلعأو
 ٩۱۲ ل ةزئاجلا يف اهبيصنو اهيأر ةاتفللو
 .VIE caress r ؟رسعشلا نع اذامو
 EE es دهفلا لظ يف بدألا ره زیو
 ا n ةرئاجلا نم فدهلا

 ۱۰۷۷ Vs sss اهعورفو لیذه



 ۶۳۵ ی يطوبرخلا يدمح ميهاربإ

 Ped یی يمازحلا هللادبع نب رذتملا نب ميهاربإ

 ۳۰۸ ی مو (ةرحب نب ملسا) ةرجب نبا

 و (رمع) : هبش نبأ

 دمحم مع «زيزعلادبع «هللاراج) . :يكملا دهف نبا

 و (ییحی «دمحم نبأ

 BAV ss يفقتلا دوعسم نب ديبع وبأ'

 ۱۰ و مم تلسألا نب سيق وبأ

 (طوح نب ةعيبر) يدسألا سوهملاوبأ
 ۱۰ 4 ىلإ VY ss يسعابسلا دمحأ

 441 سم (جحلا ريمأ كجوك) :كجوک دمحأ

 Vf عمق ل .i ةلاقنب بحاص هاش مظعأ

 r م (دمحم نب دمحم) :دهف نب نيدلا يقت

 46۲/۱۸۷/۷ ess دهف نب هللا راج

5 5 1.65 
 0 (رصان نب ناطلس) :يروبجلا

 .NY wees (بوقعي نب فسوي نب دمحم) : يدنجلا

 A ی یم ىقرزألا ديعس نب شبح
 CET موم ىلاورهنلا هللا بیبح

 ۲۹۱/۲۹۰ یی (ديسلا) دمحأ دومحم بيخ

 ١٠١١5 ۵۷۷ رساچلا دمح

 oqo ملاسلا ىلع نب دمح

 یوم م ممم رم مب ممر ونة م مة يتم دادح ليمج انح

 AA يدشلا شوهملا وبأ :طوح نب ةعيبر
 TAA ees يدسألا

 TA sees سسحلم يدشر

 3 (د) يزاغ ريهز

 ToT gese يميمتلا دمحم نب ريهز

 ۰۹ ۱۲۷ es ةشاح نب ديز

 e .... ةراد نب عفاسم نب ملاس
 OY ss (ظرقلا دعس) نذؤملا ذئاع نب دعس

 ۷۹ ess يروبجلا رصان نب ناطلس

 ETO nnn عینصلا نامیلس

 ۲۹۱/۲۹۰ ens (د) مانغلا ناميلس

 TAT ns (ةنيدملا خروم) يدرهمسلا

 4۱۰ میم ماسیلا هللادبعلا حلاص
 ۱۶۷ ید ا يمرضحلا تنب ةبعصلا

 ۱۷ ۰۰۰ می م يمرضحلا نب رماع

 AV ل لم ممل ةحلط تنب ةشئاع

 ۲۹۰ ی م م ممم هل ملم يراقلا ظيفحلا دبع

 ۲۹۲ es يرهزلا نارمع نب زیزعلادبع

 ۵ sese دهف نب زیزعلادبع

 fo ns (د) عناملا زیزعلادبع

 CAY eens (د) نسحملا دبع ميظعلاديع

 ETA ید يراصنألا دمحم نب رداقلادبع
 ۲۵ wees يراصنألا سودقلادبع

 ۳۵۷ snes يريدلا يلع نب فيطللادبع

 544 1۳۱ ی ةمادق نب دمحأ نب هّلادبع

 ETA ns ةفيلخلا دلاخ نب هللادبع

 ۱۰۰ ONY ns سیمخ نب هللادبع
 To es ریخلب رمع هللادبع

 ETA ns رمحلا فسوي نب كلملادبع

 EA esses عفان نب ةبقع

 1۱۸/۱۵۷۱۵۵ ل يمرضحلا نب ءالعلا
 O ل ی لل (د) نيسحايأ نمحرلادبع نب ىلع

 | ۲۸۹ ss (ةنیدملا خ رّوم) ةبش نب رمع

 نك 4۲ 0

 ETA ees ناطقلا نامیلس دمحم نب رمع

 ETAT ۰۰ مل دهف نب دمحم نب رمع

 ۱ ٩/۰

 EV esses يمرضحلا نب ورمع

 ۵ ۳ ۲۲ ns ةلمرح نب ةجسوع



 PA eens يعازخلا نامیلس نب جیلف

 AT sess جامجملا ديهف

 ۳۵۰ ۲۹۱ TA ۰۰۰ توتلش دمحم می

TA 

 ءرمع زیزعلادبع «هللاراج) دهف نبا
 0 (ىيحي دمحم نب دمحم

 ۱۲۵ ss (سوماقلا بحاص) يدابا زوریفلا

 Oe asses (د) يئارماسلا مساق

 ۳/۹۵۱ sss يلاوارهنلا يفنحلا نيدلا بطق

Af ۷ 

 ۱۵۳ assesses مصاع نب سيق

 LAN css (ملاس) وکنرک

 LAV sens يدايالا طيقل

 esses ۳٩ لوغم نب كلام

 ۳۱۰ ا دايذ نب رذجملا

 1۳۹ ترتب ss بیطخلا نیدلا بحم

too1۷۹ ۷۸  

 ۵۷۲ مپ ةصفح يبا نب سيردإ نب دمحم

 6 ۳۵ ی للة متل فيصن نيسح دمحم

 1۳۵ sees يدوماعلا ديعس دمحم

 1۳۰ یی ةجوخ دوصقملادبع ديعس دمحم

 ۳۵۵ ens يبسارلا میلس نب دمحم

 TOT میم موم نيريس نب دمحم

 .oVj To sss ةزمح قزارلا دبع دمحم

 ۱۲۳ cesses فارشالا

 6۲۲ ns ضمحما لا

 ۵ ۲ ceres صیرخما لا

 ۵۲۲ vee ضوعما لا

 ۵۲ ۲ een ةعيقما

 ۵ ۲ ۲ نم و و میم موم زحقمما

 نايا میم موم و داجب ونپ

 6۱۰ es عنام نب هللا دبعلا دمحم

 ۳۹۳ ss يربطلا لضف نب يلع نب دمحم

 ۵۹4 ۲ eser دهن نب دمحم نب دمحم

 ۲۹۰۳/۷۵ ۰ ا يمزاحلا ىسوم نب دمحم

۱۱۰۰/۸ 

 ۳۱ ۳۰ ۰ یی يميلدلا فيان دمحم

 EVA es ... فيصن دمحم

 YAY ses ينانكلا ىيحي نب دمحم

 ۱۱۲ aes يدنجلا فسوي نب دمحم

 YA esase ليوش دومحم

 ۲۹۰ esen رکاش دمحم دومحم

 E es يسناحرسلا نسيحم

 ۱۱۸۰ eas نرقم نب دوعس نب يراشم

 AE يميتهلا ناعشم

 ۳۹۰ میم يدسالا يعبر نب سّرضم

 ۳۳۳ ees ينارهبلا ورمع نب دادقملا

 ۳۵۵ n ليعامسإ نب یموم

 ۳۱ ns يودعلا ليعامسإ نب لمؤم
 sen (دهف نب رمع) نيدلا مجن

 ۱۰۸ eens (نیدلا بطق ءهللا بیبح) :يلاورهنلا

 ۲۲۲ ........ «برعلا ةريزج ةفصا بحاص .ينادمهلا
 Te eens يکملا دهف نب ىيحي

 ۵ ۷ es ينادمحلا فسوي

 ۲۱۹ eee ةليجب

 OVE ی مو ایم ةفوادبلا
 VT رودبلا

 AY ns ماس لا

 eas ۵٩۵ تیوب لا

 Ho تويب لآ

 ل میم موم مو لماج لا



 VY مل مو و مسموم موم ةلجالخلا

 ۳ لیمج لآ
 VY موم ممه مد ةشراتحلا

 ۳۰۵ seers ةليدج

 ۵۲۱ و میم موم مارح ونب

 VT ناکرح لا

 OY enn (ينيصحلا لار : ناصحلا

 ET يمرضحلا لآ

 ۱۲۳ ces دامح لا

 8۱۲۳ eens ديمامحلا

 OO ا رطاخ لا

 كلا ۱۳/۱۲۱ es دلاخ ونب

 لوس شراتخ

 4۱۳ es ناعضخلا

 ۱ ۳ موم موم مو مم معمم سسمخلا

 4۱۳ ۰۲۲۰و موم بيردلا

 VY sass دعد

 ONT esen خيودلا

 We sees ةشماهدلا

 es ٩۱۳ خيوذلا

 ۱۷ ۰۰م میم موم میم عييرلا

 TTT eee رمعی نب لجر وني

 NT ns دوشرلا

 كل ديشر لا

 AV esses نينمرلا

 VY ا يايرا

 VY موم میم ةشير ينب

 TAO ns اباغزلا

 Vee لالزلا

 ۲۱۷۲ ا موم می ةرهاوزلا

 YT cesse نارهز ونب

 ۱۰۱۹ ees ةعاضق نم دهن نم ريهز ونب

 sees ۷ ٩ ةماس ونب

 YY ل م عم مه معمم مو ی ناعبسلا

 ٩۷ ۰۰ یمن موم مهم ناحرس لا

 ۲۸۵/۲۷۳ ss دسیعسلا

 6۱ n ناسملسلا

 ٩۷ ۰۲ لم م لم همم هم مم مسموم لولس ونب

 OTE ens دنس لا

 6 ۱۷ ۰ موم مو مم ءافایسلا

 ¥ ا ةجيايسلا

 VY cece تارارشلا

 4114 esses ةيعارشلا

 CVT موم مو یسسقشلا

 ۵ ۲۲ میم ةرسعاوشلا

 ۹9۵ و مو یمن میم ی لارهش

 TVA essere دراصلا

 OVY eens حبص وتب

 VAN eens رقصلا لا

 VY es ناملصلا

 ۲۱۷ cesses ميلص

 OYY rs ةحلاوصلا

 CNV esasan قلطلا

 VE eens حولطلا

 VE n ةريايطلا

 96۷ oto ss ةّيعبرلاو ةيسيقلا رماع

 ۶۱۱۲ nnn داسبع لا

 3: هللا دبعلا

 OTE assesses میسعنملا دبع لا

 EVV esses با هولا دبع لا

 AV ريجع لا

 ENE eens ناتضرفلا

 VE ةملعلا

 43113 م ملل ناميلسلا يلع لآ

 OA ans ريامعلا

 YY aan ريمع لا

 OLA o ss رومعلا

 TY clase ةزتع

 Po es رافغ

 AY ses رسمغلا لآ



 ۵ ۲۲ میم ةيمطاف لا

 ۳۱۹۰ seserra ةليجب نايتف

 VO ee ليضفلا

 e دی لا

 Ne essere دیهف لا

 ۱۲۸۸ esses مسساق لا

 ENO eases ءاعاطقلا

 VY nn ةبكابكلا

 OFT ns ةنانك

 ONY ens يمميوللا

 ENT مغيدملا

 ۵ ۲۲ an ىسضرم لا

 نا ۳ 2سيزم ٠

 oA oY لول ممم مم همم يسنيزملا

 OYY Ss رهسم لا

 VY ss ناطعملا

 ۱۱۲۵ ns يرصملا .

 CA e قسلطم لا

 8۵۲ esses ةسداقملا

 Ts لیقملا

 ۱۳۹/۱۱۵ سم بدألاو خيراتلا يف ءابرجلا لآ

 ۱۳۹ اا ماع فلأ لالخ يسلدنألا مزح نبا

 ةيالو خيراتب نمزلا ءالضف فاحتإ .
 ۳۹۱ .rss ۹۹۹ ا نسحلا ينب

 n (ةنیدملا خيرات) رظنا :ةنيدملا رابخا

 ههه لل راصنألا باسنأ يف راصبتسالا

 E اهباسنأو برعلا لیخ ءامسآ

 ۲۹۵ ens 0 مالعألا

 TA es (ةدیرج) : یرقلا مأ

 ETA ss نونظلا فشک ليذ نونکملا حاضيإ

۱۱۰۹ 

 ۱۳۲ nn ةهبانملا

 eens ٩۷ هينه ونب

 6۰ یوم ی میم م روصتم لا

 5 ۲۲ esses ىسوم لا

 ۱۱۲۵ sens بسياهملا

 EVO es بوسيهملا

 3 aaa سها ةليبق

 PIT eee ةتابن

 CVT eens ريصتنلا

 VITO sese ةسيفن لا

 AV es دهن: ىنب

 93 0 هطول باو و نب
 EN ese نايقو لا

 2 ۵ sess بهو

 عاقل 4930 م م م مل بهو لا

 ۳۳ ees ةنيزم يف مطال نب ةمذه

 ۱۰۷۷ ۲۷۲/۲۷۱۸ ۲۷۷۱۱۰۹۰۰۰۰ اهعورفو ليذه

 16 .. es نازه وسب

 ۵۲۲ ss لالهوب

 6۱۷ ۰۰۰۰ مس ممم موم ناسشیه. لا

 A ns خيراتلا ربع نيرحبلا

 VEY sss نالوحلاو نايمعلاو ناجرعلاو ناصربلا

 ۱۱۷ es ديبز رابخأ يف دیفتسملا ةيغب

 LENS يسناميلا قربلا

 CEA محل یرولا فاحتإ لیذ يف یرقلا غ ولب

 Ve ةيبويألا ةلودلا خيرات

 ۲۸۹ ۰۰م ا ةبش نبال ةنيدملا خيرات

 STA نييشرقلا بسن ىف نييبتلا

۱۱۰ cor 



 eseh eens مانغ نبال ايؤرلا ريبعت

 يلو نم ركذب جاهتبالاو افصلا نسح

 O ETE Eo جاحلا ةرامإ

 ةيدوأ ركذ يف قرقلا نسح

 ۳۵۷/۱۸۷ ۰۰۰۰ یرقلا مأ

 eA و «يرحبلا دابدنسلا ةياكحو»

 دجن يف ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةايحلا

 TAT ۰ : يومألا رصعلا يف

 ۱ يبونج يف ةيبدالاو ةيركفلا ةايحلا

 TAA easels ةيدوعسلا دالبلا

 GOY ss برعلا لضف يف بهذلا ةصالخ

 جاحلا رابخأ يف ةمظنملا دئارفلا رردلا

 تيا ETT ۰ ةمظعملا ةکم قیرطو

 es سقالق نبا ناوید

 6۸۱ ss لبهد يبآ ناويد
 EA sese ةعيرذلا

 ۲۳۸ eens ملحلا يف ةلاسر

 Oe e دهف نبا لئاسر

 ۲۸۷ ۰۰ ةيمالسالا ةعيرشلا يف جرحلا عفر |

 ۱ نرقلا تایفو ضعب ىلع رصابلا حورلا ..
 GON ns es رشاعلا

 ۵۳۱ o يسعوبسالا ضايرلا

 ۱۳۸ .wus ا .ہب باتک  ليخلا دیز

 ۱ حئارض ىلع ةلباولا بحسلا
 to 1۳۹/۳۸ ۰۰ ةلبانحلا ٠

 ۳۲ ۰۰۲ موم ی زازقلا ابأ

 ۱۹۲ ۰۰۰۰۰۰۰ موم مس .ةورع وبأ

 ۵۳۱ es فيصن رایبآ

 OVE ns ةمتالا

 PAE أجأ

 OTT ۰م درسجألا

 )46 ens ل باتک  ليخدلا نامیلس

 ۲۹۵/۲۲۹۱ ss ءالبتلا مالع ريس

 ۶ ۰ ens ةدايم نبا رعش

 مالا eens سأش نب ورمع رعش

 4۲۹ ns وأ نب نعم رعش

 AY esses ةيلاعلا ءارعش

 ۱۱۵۸ ل لل ةغللا يف دراوشلا

 0 باتك ىلع درلا يف صوصنلاو دهاوشلا
 OVO esses لالغالا يه ىذه

 ۱۳۷ ۰ هسوبیس باتک نم رعشلا دهاوش

 ها۵ ل e س باتك  ةالسصلا .

 OY sss ةباحصلا يف ءاج امب ةباصالا قرط

 eA eens يدقاولل ةيقيرفإ حوتف

 ۱۱۶۷ ns دیزملا لضفلا

 OVS مد ةباحصلا لضف

 نب دمحم خیشلا روهظ ناك فيك

 VEE و نم با هولا دبع

 Ve ۰م هامسم قرتفاو هظفل قفتا ام

 ۱۱۰۷۱/۳۹۷ ؟

 ۱۰۱۲ ی ضورعلا ملع يف ضوعبل حم
 ۲۹۳ ۰ ةبش نب رمعل ةرونملا ةنيدملا

 OF ss ريسع ةقطنمل يفارغجلا مجعملا

 A n ريبكلا مجعملا :

 ۵۲۳ es ةيدوعسلا تاعوبطملا مجعم

 4۳۲ ۰۰ یتدالا ثارتلا ةملعم
 ۱ ۰۷ ns ندع رغث خيرات نم

 Gel eens بار حالا

 0۳۳ ا ل ل ةينذأ
 OY مد مد مس مو طارأ

 6۳ 6 موم عمم م م مم م عم مع م م كار
 ۱۸۷ eee ناسح ضرأ

 ۱۹۰ n دلاخ ضرأ



 ۱۹۲ n سارف ضرآ
 YA ss عسفان ضرأ
 ۵۳6 ns رقشألا
 ees ۱٩۱ رخطصا

 YA Eo ی یوم رسفيصألا
 ل ل sss منا

 TAY VAT لایلا مأ

 Qes صصقلا مأ
 YAY ss رسنأالا
 OTE ناوأ
 ET انها ا مهمة ممم ممم وام میم تم ىلا

 ۱۹۳ esses ريجب
 ۱۹۳۸/۱۱/۱۹۰۵ ۵۰ ۰ نیرحبلا

 ۳۲/۳۲۵ ۰۰۰۰ مو یوم یوم ادب
 AE و رای
 ل ا موم نادربلا
 ۲۸۳ elses نيجهلا اقرب

 ۱۹۵ ns ةقربلا

 AV ۰۰ میم ل م همم مم ءارس ةقرب

 6۳ و موم ةمرب

 qe seers نارووب

 ا موم مهم موم ةهيرب

 YAY sess ةضخازب
 Es ةرشب
 n ةوسسصب

 5۹ ae خسبغبلا

 Enns عاققبلا

 ۳۲۹ ces عسيقبلا

 ۳۲۹ ۰۰۰و میم موم ريزلا عیقب

 ۳۸۳ esses یسلصملا عیقب

 ۲۱۸ vee رکبلا

 ۵ ۳۳ ns يللا

 ۳۹۹ essere برس ٹانب

 ۵۳4 ۵۳۲ sss طاوب

 ۵۳6 شوم مو موم ناطاوب

 TAN میم میم تایوبلا

 ۳۲۵ e الوب

 YO مو موم ءءء مم موم اد_هبلا

 نور عابس ينب رثب

 6 ۳۳ ۰۰۰۰م و یی مد ةکناوحلا رغب

 PVE esa ةمور رب

 ۳۰۷ essen يلع رشب

 141 e نوميم رشي

 ۳۸۷ esses ءاديللا

 ۳۲ ann ا اضیبل

 ۱۵۷ essere تورات

 46 seen یسنجت

 OF n ةعرت

 E جم همم مل ممم مم ممم مم و سمرت

 TTY e ةبلت

 ۱۹۲ cesses بسضتتلا

 ۳۸۵ ees نراوست

 ۱ 1۰ ns جوست

 ۱۱۳/۱۹۲ ses سایت

 ۳۱۱ n بیت

 ۵۳۹ ۵۳۵ ۵۳۳ ns دديت

 ef cess ene ءامیت

 ۳۱ cs مسيت

 FAT sees ءادسسمرت

 FAT دمرت

 ۱۰۲۲ ل موم یو ممم شا

 ۲۹۰۲ رو ولم موم ی ضاسيرلا ةعماج

 ۱5۸/۱۱۷ 1 Gof هم ل ليي ةعماج

۷ /۱۹ 4 

 EV ens زيزعلادبع كلملا ةعماج

 e ۵٩ نانیرلا لبج

 ۲۸ ۳ cesses ةدسسح

 ۱۱۰۱۲/۱۹۷ ns دیدجلا



 OFA ی مس یوم ورم رجارج

 TAV eas ةرارسجلا

 ۳۹۹/۳۹۷ ss ترج

 ۲۹/۲۲۳ ۰۰۰۰۰۰ موم مشرج

 IE ees يسئجلا

 6۳۷ eens لاجرج

 ۵۳۷ es ريجرج

 6 ۳۷ موم مو موم جم نسیجرج

 VE VT ws شرج

 ۵۳۸ ۵۳۹ ۰۰۰ نا رورسج

 ۷۷/۱۷۹ Yo ss بيرجلا

 1161 ees ريرج

 ees ١1١5/1381 ریرج

 OTE رازجلا

 ۵۳6 و ممم اممم و مس ممم هلم لرجلا

 ETA n لييفلا ةريزج

 ۱۱۰۲/۱۱۰۱ ۰۰۰۰۰۵ زیزج

 TA es ءادجلا

 نا ةرفيعجلا

 ۱۱۱۸ ees ءافجلا

 ۱۱۱۸ ۲۸۱ ses "رفجلا

 ل es رافج

 8 nn ءامجلا

 ۳۱۳ es رقاعلا ءامج

 ۱۱۲ o مجامجلا

 م ناوامجلا

 ۱۹۷/۱۱۲ sess موسمجلا

 ۲۰6 مه موم ملل ةزيمجلا

 OTN ns بانجلا

 Ves بضهلا بانج

 ۱۱۳ ces فدنج

 O serean ءافنج

 OF ¥ es ةسنينجلا



 ۳۹۲/۲۰۱ ۲۰۵ sess ةبميمحلا

 ITY مسموم نائانح

 VY cee ةنانح

 ۱۱۲۱ ces تانیحلا

 ۳۲۹/۳۲۳ cesse ةروح

 T1113 7 0 يوح

 TAA TAV wl ةرارسخلا

 ضل ee صاسخ

 ۱۰۱ ۰۰ ۳۹۵۹ ۳۹۷ cane برخلا

 ل oY ss ناجرع

 ۱۱۰۳/۱۱۰۱ ۰۰۰ تم میم ريرخ

 OFT نم مو ناور

 ۲۹/۰۲۳ ee ميرخ

 1۰۱ ۳۹۹ ۳۹۷ es بز ست

 ۳ ءاضخلا

 ۱۵۸/ ۱۵۷/۱۵۱۱۵۵ ...ss طخلا

 ۲۱۳ ees صم لخلا

 E ل ل م مم م مهو هم مم همم ةصلخلا

 ۱ ns صيخ

 ۲۱۸ ۰۰ سم زضلا ىبأ فيخ

 ۲۰۷ sss ديدش ينب فيخ

 ۲۱۳/۰۸ ns رسسیمع ينب فيخ

 ۲۱6 ممه لملم مالنسلا فیح

 ۷۷/۷۲ ا میم مس تيوخ

 عمال و میم ةيرصملا بتکلا راد

 ۱۵۸ ۱۵۷ ss نياد

 Vo ب. م م ل رون هم ممم ممم نة للفم م اف مممف لسيبدلا

 ۳۸ ese مدلا

 Ee لدنجلا ةمود

 ۱۵ cesses ءاسنهدلا

۱۱ ۶ 

۳۲۵ ۳۲۶ sss 

es :رو ال ل ا م مة ممم  TV 

 ۴ ۵ رماة رار نة رة مية میم 06



 ۳۷۰/۳۹ ۹/۳۹۲ wes ةلوس

 سلا م مل مة م م مم ممم هوم م مو م مل يوسس

 Ve و و ممد بسلا

 Ve eens لوسبدلا حيس

 Pe ةرسسجشلا

 Ts ضارضرلا ةرجش

 TY یوم یو و تایبارشلا

 ۵۳۵ n نأمطشلا

 TAS ss ةسييعشلا

 ۳۲۰/۳۵ ve بفغعش

 YY م میم م مم مق ةحاص

 ۱ ces ةراص

 ۵۷۱ ween ةضصلا

 VT sans باعصلا

 YAT wees نيجهلا ءاریفص

 ۹4 esses نانص

 ۳۱۷ ۰۰۰۰۰۰ مو و م م مم م م ملم نسيروصلا

 TYE ةوهصلا

 ۲۱۷ ۰۰۰۰۵ مو سم مم للم نعغضلا

 ۱۱۵ می ءافنجلا علض

 ۵۲۳/۵۲۱۵۱۹۵۱ ......... ناسکنض

 ۳۷۰ مو يحلطلا ةعيض

 EN فسئاطلا

 ۵۳ en ملط

 ۳۷ ۰ ۰م موم مو و نارسهظلا

 TI ۰ ةرتاع

 TIA میم ناتع

 OY sess زسلجع

 ۳۷۰ لة عمم مومو ممم مومو مة ملم دعلا

 ۲۱۲۷ ees هندع

 ۳۷۰ e ةبرعلا

 ITY م م معمم م مل بوقرعلا

 ۵۱۷۳/۵۷ ۲/۵۷۱/۵۷۰ .ss ةرعیرع

 ۳۷۹/۳۷۸ ns یزعلا

 ۱۳۳ sen شل

 ۳۲۵/۳۲۶ ss (وذ) ةريسشعلا

 ۲۳۷۰ sees ناشطعلا

 TVET عل قيقعلا

 ۳۷۱/۳۹ ۰۰۰۰۰۰ میم و ظاکع

 ۳۹۷۰ es ةيمقلعلا

 ITN eee دیمامعلا

 OVE esses نادومع

 ۳۷ ۱ esses رسيمعلا

 ۵۳۶6 reese صسیعلا

 TYE sss رزین يبأ نيع

 OFT weer مضأ نيع

 ۳۲6 ns رسیحبلا نيعا

 ۳۲۲۵ aes ساطسب نيع

 YT ساسج نيع

 TYE esses اللت نيع

 ۱۵۷ ees ةباغلا

 ۳۰۹ م م رسیاغلا
 ۱۰۷۵ esses زغ

 ۲۸۳/۲ ۸۲/۱۳۶/۱۳۳ .wes رسمغلا

 VY ns ةلنك يذ رمغ

 YAY cesses نارمغلا

 TY مسموم ريمغلا

 ۵6۳۲ ans یوغ

 ۱۱۱/۱۱۰/۱ ۵۹ ۰۰م سراف

 VY ass ةجئافلا

 ET nes حسقفلا

 ۳۷ ۰۰۰ مر حيتفلا

 ۲ 1۵ مة ملمع مة مة قمم ممم ممم ممم يققلا

 ۱۱۱۸ sess حليرلا فیف

 VTE es ةجيدح ربق

 6۳۲ ی فوع نب دمحم نب زیزعلادبع ربق

 IY ceres یمرضحلا نب ءالعلا ريق

 TIE assesses رصق



 e ees (تاذ) صصفقلا

 ۳۲۵ و وو سموم موم ةبيصقلا

 ees ۳٩۲ ريصتقلا

 ۷۰ يو ل ا موو وحی ناطق

 ۱۵/۱۵۲۲ ses فيطقلا

 PVN sese (تاذ) عسيوقلا

 TY ees رسهقلا

 ۱۰۱۸/۹۵/۹ ۳/۸۹ ws ةنتك

 ۳۲۰/۳۱۸ ns ةيتكلا

 TIA ans ةييثكلا

 cesses ۲ ۳٩ ايادكلا

 Ae cesses بادآلا ةسيلك

 ۱۱۱۱/۱۱۱۵ e روكلا
 TYA ی موم (مانمألا نم) تاللا

 ۹۹/۹۸ ۰۰۰۰م موم لمج يحل

 TAS esses فاصل

 PVN ess ةموللا

 sens ۳۱۶٩ ةيول

 TAT Lees كرابملا

 ۵ ۳۵ es ةتكبم

 Yo مس موم بهتتنملا

 ۳۷۱/۱۰۷ es ةنجم
 ۳۱۵ ۹ 0 ةزاجعملا

 EOE ی اشاب دمحم ةسردم

 ۳۸۱/۳۷۲ ۰۰۰۰۰ ةردملا

 AA ۰۰۰ ی ةروسملا ةنيدملا
 0۳۲ ۳۷۵۹ ۳۷۹/۳۷۲ °f ...... نارهظلا رم
 ۵۳6 es (وذ) ةورملا

 6۱۳ e ضایرلا يف يملعلا دهعملا

 ۱۱۲۱ ۲۰۲۰م همم مم معمم مم همم ديماغم

 8886 eens رهزالا ةبتکم

 6 eens ۵0٩ يحرتسج ةبتکم

 OT eens روبمار اضر ةبتکم

 6۵ ۵ eens ةمكح فراع ةبتکم

 foo تی سیم يدنفآ رشاع ةبتکم

 ٩۷۹/۹۷۸۱۱۹۲۷ ل ةسرکملا ةكم

۶ ۱۱ 

 ۵۳6 ویو مس ممم ناتحلم

 a صيرحلا ةحلم

 OVE essen ثسرلا ةحلم

 ۵۳/۵۳۳/۳۲6 sss للم

 ۱۱۲۳ e مهلت

 OTN es جيليلملا

 ۱۳۳ ۰۰۰ ع م وم مج همم مم رودمملا

 TYE ees راحنملا

 ۳۲ ۰۰۰۰۵ و رم سوخنم

 ۵۳۵/۵۳۲ ns ةتكدم

 ۳۱۷/۳۱ en روزسسهم

 ۳۱/۳۰۲ ss نارجن

 AVE sesane .. الت

 ۳۷۹ ses لضخن

 TAS assesses ناسستلخت

 ۳۹6 ss ىوصقلا ةلخنلا

 ابابا سا راس 4 sass ةلخن

 ۱۳۸۰۱۳۷۹۳۸۳۹۱۹۹۳ ...... ةيماشلا ةلخن

 PY sass دوسمحم ةلخن

 ۳۸۱/۳۸۰۳۹۵ ۰م ةيناميلا ةلخن

 ۱۰۱۷۵ cesses ىلخن

 ۵ ۳ esase ليختلا

 ۹ مو و مس لنادربلا يداو

 TTT ی یوم مو ءاضیبلا يداو



 Ves ريهز ةرجه PIA ese صاح يداو
 ens ٩۲/۹۱/۸۹ ةريجهلا ل باهذلا يداو

 عا ل ل ع م هم ممم م م ممم ..... ةأدهلا OY ىو م ممد داشر يداو
 ۳۹۹ esen ةدهلا ss ٩۱ نايرلا يداو
 لا wees بدسهلا كا ی میم مد ةسيماشلا يداو
 TAY asas مدهلا ۳۱۹ esses سرسغلا يداو

 I ةيزمرهلا ۳۸۱ ۰۰ ی یو ةمطاف يداو
 ۵۳۵/۵۳۳ sees رزه ها sss ةرم يداو
 TAY cesses زمارهلا TAT sess طساو
 TAY ۰۲۰: میم سم ةينهلا TIA cases ةدجو
 ۳۹۹ 2۰2۰: مو مت م هم مم ممم مم همم مسی ۳۲۰/۳۱۹ ع عل ل هم ةديحو
 8۷ ۰م میس م عم مف ممل ململي ss ١10/1135 ا نادصخو
 E ةماميلا ۱ ل م مط م م عم هم عم مم حيطولا
 ل نی ۹۹ هع عمم ممم هع مم ا م ةماه

۱۳۹۳ 


